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االفتتاحية

»قــرب جديـد«
حتفــره أفغانســتان لاحتــال!

يعيــش المحتلــون فــي أفغانســتان حيــاةً ال يُحســدون عليهــا مــن »الخــوف« و »الــا أمــن«، فــا يــكاد أحدهــم يتحســس رقبتــه 
ــل االحتــال فــي  ــاء. ومــا َمثَ ــون بالبســالة واإلب ــى يكــون مســّجى فــي نعشــه مســاءاً بهجــوم يشــنّه الرجــال المتلفّع صباحــاً حت

ــا بخيــر«!. ــه »أن ــد ويكابــر ويقــول للمســعفين حول ــى الهــاك وهــو يعان أفغانســتان إال كغريــق مشــرف عل

ــه  ــة مــن سلســلة محاوالت ــوده فــي أفغانســتان عــام 2014م مــا هــي إال محاول ــى »تقليــص« عــدد جن إن مســارعة االحتــال إل
العابثــة لتقليــل حجــم الخســائر اليوميــة التــي كبّدهــا إيــاه أبطــال الشــعب األفغانــي المجاهــد، وذلــك بإبقــاء جنــود االحتــال األجنبــي 
ــّزج  ــن، وال ــديدة التحصي ــة ش ــز األمني ــرة والمراك ــد الكبي ــي القواع ــم ف ــر تواجده ــب، وقص ــال الملته ــعير القت ــن س ــن ع بعيدي
بالمغفّليــن والحمقــى مــن األفغــان إلــى خطــوط القتــال األولــى ضــد المجاهديــن مــن أبنــاء شــعبهم. لكــن يقظــة المجاهديــن -بعــد 
فضــل هللا تعالــى- أنســت المحتليــن وســاوس الشــيطان، فبعــد أن كان المحتلـّـون يتجشــمون عنــاء نقــل جثــث قتاهــم بالمروحيــات 

مــن مياديــن المعــارك؛ صــارت جثــث قتاهــم تتناثــر بينهــم بالمجــان فــي قلــب قواعدهــم األمنيــة وداخــل مراكزهــم المحّصنــة.
نعــم؛ لقــد كســر المجاهــدون األحزمــة األمنيــة ووصلــوا إلــى عمــق تواجــد المحتليــن، فــا القواعــد الحصينــة حفظت مــاء وجوههم 
ــا ببعيــد قتلــى العمليــة االستشــهادية علــى  الشــوهاء، وال »التقليــص العــددي« الــكاذب أنجــى جنودهــم مــن المــوت، وليــس عنّ

المحتليــن فــي واليــة بــروان، وعمليــة اســتهداف ســفارة المحتليــن اإليطالييــن فــي كابــل.

هاقــد مضــى أكثــر مــن 14 عامــاً منــذ أن اعتــدى االحتــال األمريكــي وحلفــاؤه علــى شــعبنا فــي أفغانســتان، فمالــذي حقّقــه هــذا 
االحتــال الهمجــي البربــري الدمــوي؟

إن الجيــش المحلـّـي الــذي أّسســه االحتــال وأنفــق ماييــن الــدوالرات علــى تســليحه وتجهيــزه؛ بــات جنــوده اليــوم يســارعون إمــا 
لالتحــاق بمآســد المجاهديــن المنتشــرة فــي طــول البــاد وعرضهــا، ومعهــم أســلحتهم التــي ســلّمها االحتــال لهــم، تائبيــن مــن 
خيانــة دينهــم وإخوانهــم وأرضهــم، أو لانقضــاض علــى فرائســهم المحتلّــة وقتــل الجنــود الغربييــن مــن داخــل صفوفهــم، حتــى 
بــات مــن المعتــاد أن نســمع عــن مقتــل جنــدي أجنبــي علــى يــد رفيقــه األفغانــي؛ وهــو مــا دعــى المحتلّيــن إلــى تجريــد الجنــود 

األفغــان مــن األســلحة عنــد اجتماعهــم بهــم أو تدريبهــم بأســلحة باســتيكية غيــر حقيقيــة.
أمــا البقيـّـة الباقيــة مــن الجيــش األفغانــي المتهالــك فهــي مــن فئــة الفاســدين والمنبوذيــن أصــاً مــن المجتمــع األفغانــي، والتــي ال 
تقــوى علــى الصمــود أمــام ضربــات المجاهديــن، وال أدّل علــى ذلــك مــن تزلزلهــم أمــام هجمــات المجاهديــن المتواصلــة فــي واليــة 
هلمنــد، وفرارهــم كاألرانــب المذعــورة طالبيــن العــون والمــدد مــن ســادتهم األجانــب، األمــر الــذي ســارع بتلبيتــه األســياد خشــية 

وقــوع الواليــة تحــت ســيطرة المجاهديــن بشــكل كامــل علــى غــرار ســيطرتهم علــى واليــة قنــدز قبــل بضعــة أشــهر.

لقــد مــارس المحتلــون بحــق الشــعب األفغانــي -علــى مــدى ربــع قــرن- أبشــع أنــواع الظلــم وأحــط الممارســات وأوضــع األســاليب 
ــم يخضــع طــوال ســنين  ــه، ول ــدوالرات ذّمت ــم تشــتِر ال ــي عضــده، ول ــّت ف ــم تف ــن المجــازر ل ــه، لك ــه وتدجين ــي تطويع ــاً ف طمع
االحتــال العجــاف ولــم يــذل ولــم يعــِط الدنيــة فــي دينــه. فهــل يظــن األمريــكان األغبيــاء األجــاف أن هــذا الشــعب سيســلّم لهــم 

قيــاده، بعــد هــذا كلــه، وقــد بــذل مــا بــذل مــن دمائــه ودمــاء أبنائــه ولــم يعــد هنالــك مــا يخــاف منــه أو يخــاف عليــه؟!
إن العقليــة الغربيــة المتعجرفــة التــي بــدأت حربهــا علــى هــذا البلــد اإلســامي الفقيــر لتقــف اليــوم عاجــزة عــن تفســير ســبب 
االنتصــار الــذي حقّقــه أبنــاء هــذا الشــعب المجاهــد علــى قــوى أكثــر مــن 49 دولــة صليبيــة معتديــة، وهــو مــا يصفــه د.أكــرم 
ــه: »لعــل أعجــب مــا فــي األفغــان أن الناظــر إليهــم يحســبهم بدائييــن وهــم يصارعــون أعظــم القــوى المدججــة  حجــازي بقول
بالعلــم والتكنولوجيــا، ومــا أن يبــدأ النـِـزال حتــى يكتشــف الخصــم أن عقولهــم أشــد تطــوراً وتعقيــداً وفتــكاً ممــا لديــه مــن أســلحة. 

فمــا العمــل مــع هكــذا أنــاس؟«.
لكــن صــدق اإليمــان بــاهلل تعالــى والتــوّكل عليــه يفعــل األعاجيــب فــي دنيــا البشــر، خاصــة إذا مــا خالــط نفوســاً نقيّــة لــم تلّوثهــا 

ثقافــة الغــرب الكافــر يومــاً كحــال الشــعب األفغانــي.
ومــا مــن خيــار آخــر أمــام االحتــال األمريكــي اليــوم ســوى تــدارك خطــأه والنجــاة بنفســه بتعجيــل خطــى خروجــه مــن أرض 

ــات فــي شــوق شــديد لهــم. ــرة الغــزاة ب ــذي تعــّده مقب ــد ال ــر الجدي األفغــان، أو فالقب
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جولة مراسل مجّلة )الصمود(

في معسكر خالد بن الولید رضي اهلل عنه

إعداد: إلياس عاصم

هتمــت  ا
بتربيــة  اإلســامية  اإلمــارة 

ــع  ــي، وم ــزو األمريك ــة الغ ــذ بداي ــم من ــن وإعداده المجاهدي
مــرور األيــام اكتســبت مزيــداً مــن الخبــرة فــي مواجهــة 
االحتــال األمريكــي، وقــد ّدربــت المجاهديــن وتولــت قيادتهــم 
وفــق مقتضيــات الزمــن والمســتجدات علی الســاحة الجهادية. 
وقــد مــّرت مقاومــة المجاهديــن للمحتليــن بأطــوار عــّده بــدءاً 
مــن المواجهــات باألســلحة الخفيفــه ومــروراً بحــرب الكمائــن، 
ــة االنغماســية  ــات الفدائي ــرات، والهجم واالســتهداف بالتفجي
ــة، ووصــوالً  ــزه األمني ــدّو العســكرية ومراك ــی قواعــد الع عل

ــات. ــرب الجبه ــی ح إل
المجاهديــن  إلعــداد  المعســكرات  إنشــاء  تجربــة  وكانــت 
ــارة  ــازات اإلم ــل إنج ــن أفض ــكرية م ــة العس ــار اللجن ــي إط ف
العــدوان  ضــّد  الجهــادي  الصــف  تقويــة  فــي  اإلســامية 

األمريكــي.
وقــد كان لمعســكرات اإلعــداد تأثيــر إيجابــي قــوي فــي إعــداد 
المجاهديــن معنويــاً وُخلُقيــا وبدنيــاً وفــي مجــال التعامــل 
االجتماعــي مــع الشــعب. وكان مــن فضــل هللا تعالــی وثــم 

تأثيــر 
التربيــة فــي هذه المســكرات 

أن لــم يقــدر العــدّو علــی التأثيــر على أفــكار المجاهديــن وزرع 
ــف  ــتعماله مختل ــن اس ــم م ــی الرغ ــم عل ــي صفوفه ــة ف الفرق
أنــواع وســائل التأثيــر. وبفضــل هللا تعالــی ثــم بفضــل اإلعــداد 
ــدة  ــذ المجاهــدون عمليــات معقّ فــي مثــل هــذه المعســكرات نفّ
ــة  ــكل نجــاح ومهني ــّم األهــداف ب ــی أه ــة المســتوی عل وعالي
ممــا جعــل العــدّو فــي حيــرة وارتبــاك مــن أمــره وفقــدان 

ــي الحــرب. ــادرة ف للمب
فــي  الفدائييــن  االستشــهاديين  المجاهديــن  إعــداد  إّن 
المعســكرات الجهاديــة كان الوســيلة العماقــة التــي أعجــزت 
القــوة العســكرية لتســعة وأربعيــن دولــة غربيــة عــن مقاومــة 
المجاهديــن، والزال العــدّو فــي عجــزه عــن مقاومــة هــذه 
القــوة العســكرية واإليمانيــة العماقــة. وباإلضافــة إلــی إعــداد 
الفدائييــن فــي هــذه المعســكرات فــإّن إنشــاء الفــرق العســكرية 
فــي  بهــا  البلــد والخــوض  فــي جميــع واليــات  الجهاديــة 

حوار العدد
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ــادة  ــة تحــت قي ــة عالي ــروح قتالي ــي وب ــارك بشــكل نظام المع
جهاديــة مدبّــرة كانــت هــي الوســيلة الجهاديــة األخــری التــي 
ــي  ــائر ف ــر الخس ــن مؤش ــن وزادت م ــة المجاهدي ــت كف رّجح

ــي.  ــي والمحل ــدّو األجنب ــف الع ص
ــم  ــّدم له ــال، نق ــع الرج ــد مصان ــا األكارم بأح ــّرف قّراءن ولنع
هــذا التقريــر الــذي أعددتــه أنــا )إليــاس عاصــم( مراســل مجلّة 
)الصمــود( عــن معســكر خالــد بــن الوليــد رضــي هللا عنــه بعــد 
جولتــي فــي المعســكر وبعــد لقائــي بالمســؤولين والمدّربيــن 
واإلعــداد  التربيــة  أســاليب  علــی  لإلطّــاع  والمتدّربيــن 

ــه. ــور في ــات األم ومجرب
وصلنــا إلــی المعســكر بعــد المــرور علــی كثيــر من اإلجــراءات 
االحتياطيــة واألمنيــة المتّخــذة فــي األحزمــة األمنيــة المحيطــة 
بالمعســكر، كان المعســكر فــي موقــع أمنــي شــديد الحراســة، 
وكان ال يُمســح ألحــد بالدخــول إليــه إال للمعنييــن باألمــر مــن 

مســؤولي اإلمــارة اإلســامية العســكريين.
كان المعســكر يشــمل جميــع المرافــق الضروريــة مــن الســك، 
والمطبــخ،  الدائمــة،  الكهربــا  ووجــود  التدريــب،  وميــدان 
ــف  ــي الصي ــّرة ف ــة المتغي ــة المناســبة لألوضــاع الجوي والبيئ

ــتاء. والش
صــادف وصولنــا إلــی المعســكر وقــت إجــراء المجاهديــن 
التدريبــات العســكرية، كان المجاهــدون يتدّربــون فــي صفــوف 
مرتّبــة تحــت إشــراف مدّربيهــم، الجميــع كانــوا يرتــدون 
ــن  ــف التماري ــوا يمارســون مختل ــداً، وكان ــا عســكرياً موّح زيّ

ــر(. ــات )هللا أكب ــع صيح ــة برف مصحوب

ــا  ــاءات: أحده ــة لق ــا ثاث ــكر أجرين ــي المعس ــا ف ــا تجوالن أثن
بمســؤول المعســكر، واآلخــر بأحــد المدّربيــن، والثالــث بواحــد 
ــّراء  ــي لق ــا يل ــا فيم ــه، نقدمه ــن في ــن المتدربي ــن المجاهدي م

ــو اآلخــر:  ــداُ تل ــود( واح )الصم

أّوالً- مع مسؤول المعسكر )حاجي آغا( :

▐ مراســل الصمــود: كيــف تــم إنشــاء هــذا المعســكر؟ ومتــى؟ 
ومــا مــدی اهتمــام اإلمــارة اإلســامية بمعســكرات التدريــب؟ 

حاجی آغا: نحمده ونصلي علی رسوله الكريم وبعد: 
يتــّم إعــداد المجاهديــن فــي مجموعــات  البدايــة كان  فــي 
صغيــرة بشــكل متشــتث فــي ســاحات القتــال، ولكــن فيمــا بعــد 
تــدارك مســؤولوا اإلمــارة اإلســامية هــذا األمــر واهتمــوا 
اإليجابــي  التأثيــر  لهــا  فــكان  التدريــب،  معســكرات  بفتــح 
القــِوي فــي تســريع ســير الجهــاد والرقــي بمســتوی الكفــاءة 

العســكرية والقتاليــة للمجاهديــن.
 بعــد أن ســلّمتني اإلمــارة اإلســامية مســؤولية تأســيس هــذا 
المعســكر، أحببــت أن ألتقــي بأميرالمؤمنيــن المــا أخترمحمــد 
منصــور حفظــه هللا وأوّضــح لــه متطلبــات المعســكر فوجدتــه 
أكثــر حماســة منــي ألمــر إنشــاء المعســكرات؛ ألنــه كان يــدرك 
أهميــة مثــل هــذه المعســكرات لكونــه هــو نفســه متدربــاً فــي 

جهــاده فــي مثــل هــذه المعســكرات الجهاديــة، فوفـّـر لنــا جميــع 
المتطلبــات، وأمّدنــا بجميــع مــا كنــا نحتــاج إليــه، وبدأنــا العمــل 
ــا  ــد خّرجن ــن وســتة أشــهر، وق ــذ عامي فــي هــذا المعســكر من
حتــی اآلن 12 دفعــة بمعــّدل خمــس د فعــات فــي كل ســنة، ولــم 
ــور  ــييرنا ألم ــي تس ــة ف ــة صعوب ــی أي ــه بفضــل هللا تعال نواج

المعســكر. 

فــي  النجــاح  عوامــل  أهــم  ماهــي  الصمــود:  مراســل   ▐
الجهاديــة  الجبهــات  أمــّدت  التــي  الجهاديــة  المعســكرات 

قويــة؟  جهاديــة  وكفــاءات  بطاقــات 
حاجي آغا: أهّم العوامل في نجاح المعسكرات هي: 

1 – اهتمام القيادة بأمر المعسكرات. 
واعيــة  إدارة  ضمــن  األكفــاء  المدربيــن  توظيــف   –  2

الجهاديــة.  المعكســرات  أمــور  فــي  ومتخصصــة 
3 – مشــاركة التجــارب بيــن المعكســرات الجهاديــة فــي جميــع 

مــا يرتبــط بشــؤون المعســكرات. 
4 – اختيار المتّدرين من ذوي الكفاءات المناسبة. 

ــی  ــة إل ــة واالجتماعي ــة والُخلُقي ــة الديني ــام بالتربي 5 – االهتم
ــة.  ــة واألمني جانــب اإلعــداد فــي األمــور القتالي

▐ مراســل الصمــود: مــا الــذي يوطـّـد عاقــة المتدّربيــن الجــدد 
بالمدّربيــن في المعكســر؟ 

تجــاه  المدّربيــن  مــن  الحســنی  المعاملــة  آغــا:  حاجــی 
والتفانــي،  التآخــي  مــن  جــّو  فــي  والعيــش  المتدّربيــن، 
واالبتعــاد عــن الغلظــة والجافــة التــي يشــهدها العســكرعادة 
فــي الجيــوش الحكوميــة وغيرهــا مــن الجهــات الثوريــة. 
ــل  ــي العم ــة ف ــب والجّدي ــب التأدي ــال جان ــي إهم ــذا ال يعن وه
ــل  ــذا التعام ــي له ــر اإليجاب ــا األث ــد رأين ــر. وق ــذ األوام وتنفي
المفعــم بــروح األخــوة والعاطفــة اإليمانيــة بيــن المدربيــن 
والمتدربيــن فــي معســكرنا، وشــاهدنا أّن المتدّربيــن فــي وقــت 
وداعهــم ألســاتذتهم ال يتمالكــون أنفســهم مــن البــكاء لفــراق 

أســاتذتهم.

تــرون  التــي  الصفــات  أهــم  ماهــي  الصمــود:  ▐ مراســل 
معســكركم؟  مّدربــي  فــي  توفرهــا  ضــرورة 

العلــم  لديهــم  ممــن  هــم  عندنــا  المّدربــون  آغــا:  حاجــی 
الشــرعي، وهــم ممــن أمضــوا عمــراً طويــاً فــي الجهــاد، 
وهــم بفضــل هللا تعالــی يتمتّعــون بالحنكــة العســكرية، والتديـّـن 
والخــوف مــن هللا تعالــی، ويتحلـّـون بالحلــم والنَفـَـس الطويــل، 
ويدركــون مخططــات الكفــار ضــّد المســلمين، ولديهــم القــدرة 
عــل التحــّدث بعــّدة لغــات أفغانيــة، وهــذا ممــا يســّهل قيامهــم 
ــه.  ــة كاً بلغت ــات األفغاني ــف اللغ ــاء مختل ــب أبن ــم وتدري بتعلي
فــي  مدّربيــن  وظفناهــم  مــن  معســكرنا  خريجــي  ومــن 
معكســراتنا الفرعيــة األخــری التــي فتحناهــا فــي مختلــف 

أفعانســتان.  واليــات 

▐ مراســل الصمــود: حبـّـذا لــو ذكرتــم بعــض المعلومــات عــن 
الجانــب اللوجســتي للمعســكر؟
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فــي  المســؤولين  اإلخــوة  تعالــی  جــزى هللا  آغــا:  حاجــی 
فهــم  خيــراً  اإلســامية  اإلمــارة  فــي  العســكرية  اللجنــة 
يوفّــرون للمعســكر جميــع حاجاتــه. الطعــام عندنــا يتعيّــن 
فيــه  ويراعــی  األغذيــة،  بمشــورة خبيــر  نوعــه وكيفيتــه 
الجانــب الصحــي والجانــب الغذائــي بإهتمــام كامــل. واللبــاس 
العســكري عندنــا هــو مــن تصميمنــا الخــاص الــذي روعيــت 
فيــه األوضــاع الجويــة واألحــكام الشــرعية والعــرف األفغانــي. 
ــن  ــه المســؤولون الصحيِّي ــل في ــي يعم ــا مســتوصف طب ولدين
وتُقــدَّم فيــه للمجاهديــن اإلســعافات األوليــة وبعــض الخدمــات 

ــة. ــة األوليّ الطبي

▐ مراسل الصمود: وماذا عن المنهج التعليمي؟ 
حاجــي آغــا: المنهــج التعليمــي عندنــا يشــمل العلــوم الدينيــة 
والعلــوم العســكرية. ففــي جانــب التربيــة الدينيــة نــدّرس 
المتدربيــن مــن القــرآن الكريــم ســورتي األنفــال والتوبــة، 
وفــي الحديــث الشــريف ندرســهم كتابــّي )اإلمــارة والقضــاء( 
ــح، وندّرســهم  ــاب مشــكاة المصابي ــن كت ــاد( م ــاب الجه و)كت
ــه يدرســون  ــي الفق ــه وســلم، وف ــی هللا علي ــي صل ســيرة النب

ــاد.  ــه الجه مســائل فق
وأمــا فــي الجانــب العســكري ندرســهم األســلحة الخفيفــة 
ــن، ندّرســهم المتفجــرات  ــدی المجاهدي ــة الموجــودة ل والثقيل
وصناعــة األلغــام، وعلــم األمنيــات واالســتخبارات، وعلــم 
الخرائــط العســكرية، والـــ )جــی بــي إس( ووســائل اإلتصــال 
ــن  ــزم المجاهدي ــي تل ــات العســكرية الت ــن المعلوم ــا م وغيره

ــة. ــة األولي ــعافات الطبي ــل اإلس ــة مث ــم الجهادي ــي حياته ف
وإلــي جانــب المنهــج العلمــي هنــاك التماريــن الرياضيــة 
المتنوعــة للحصــول علــی اللياقــة البدنيــة والتغلــب علــی 
الصعــاب فــي الحيــاة الجهاديــة. ونقــدم جميــع هــذه الــدروس 
ــذي  ــات ال ــم األوق ــن جــدول تنظي ــن ضم ــن للمجاهدي والتماري
ينظــم حيــاة المجاهــد المتــدّرب فــي المعســكر خــال أربــع 

وعشــرين ســاعة. 

ــا  ــو عــدد خريجــي معســكركم؟ وم ــود: ماه ▐ مراســل الصم
ــي الجبهــات؟  ــال ف ــی ســير القت تأثيرهــم عل

ــد.  ــو 3000 مجاه ــی اآلن ه ــا حت ــدد خّريجين ــا: ع حاجــي آغ
وتأثيراتهــم علــی الجبهــات العســكرية قويــة وتتمثــل فــي 

المجــاالت التاليــة: 
1 – المهنية في القتال والتعامل األنسب مع العدّو. 

فــي  الفرعيــة  واإلعــداد  التدريــب  مراكــز  تأســيس   –  2
الواليــات. 

فــي  الخســائر  وتقليــل  المجاهديــن  صفــوف  تقويــة   –  3
العــدّو.  فــي صفــوف  الخســائر  مؤّشــر  صفوفهــم، ورفــع 
المجاهديــن،  صفــوف  فــي  واإلدارة  التنظيــم  تحّســن   –  4

المجاهديــن.  مصاريــف  فــي  والتقليــل 

▐ مراســل الصمــود: مــن هــم الملتحقيــن بمعســكركم؟ وماهــي 
الوظائــف التــي يتولونهــا فــي صفــوف الجهــاد بعــد التخــّرج؟ 

ــكر  ــن بالمعس ــم الملتحقي ــة كان معظ ــي البداي ــا: ف ــي آغ حاج

ــا  ــا جهودن ــد رّكزن ــا بع ــن فيم ــن، ولك ــن العاديي ــن المجاهدي م
علــی المســؤولين وقــادة المجموعــات وعلمــاء الشــرع لكــون 
ــن  ــن. وم ــن المجاهدي ــم م ــي غيره ــن ف ــع هــؤالء مؤثري جمي
ناحيــة العمــر فــإن الملتحقيــن بالمعســكر مــن متخلــف الفئــآت 

ــة الشــباب.  ــن فئ ــم م ــة، إالّ أّن معظمه العمري
وبفضــل هللا تعالــی ثــم بفضــل تــدّرب الشــباب األكفــاء عندنــا 
اســتطعنا أن نفتــح أربعــة معســكرات أخــری فــي أقاليــم أخــری 
وهــي: معســكر ســعد بــن أبــي وقــاص، ومعســكر أبــي عبيــدة 
ــي  ــكر أب ــوام، ومعس ــن الع ــر ب ــكر الزبي ــراح، ومعس ــن الج ب
ــم  ــى عليك ــن. وال يخف ــم أجمعي ــی عنه ــي هللا تعال ــة رض دجان
ــاظ  ــا والحف ــا وتســيير أموره ــة المعســكرات وتمويله أّن إقام
ــاج  ــي تحت ــك ه ــة، ولذل ــور الهيّن ــا ليســت باألم ــی أمنياته عل

ــی كفــاءات ومصاريــف كبيــرة.  إلــی زمــن وإل

ــة  ــة والمعنوي ــرات الفكري ــي التأثي ــود: ماه ــل الصم ▐ مراس
ــلوكهم؟  ــن وس ــكار المجاهدي ــى أف ــم عل لتربيتك

وثقــة  بجهادهــم  قناعــة  المجاهــدون  يــزداد  آغــا:  حاجــي 
ــرات  ــات ومؤم ــة بمخطط ــزدادون معرف ــم، وي ــة قضيته بعدال
أعدائهــم، ويــزداد يقينهــم بنصــرهللا تعالــی لهــم. وقــد شــاهدنا 
فــي معــارك )هلمنــد( و)كنــدز( كيــف اســتطاع عــدد قليــل مــن 
ــوده  ــدد جن ــوق ع ــذي يف ــم ال ــوا عدّوه ــن أن يهزم المجاهدي
أضعــاف عــدد المجاهديــن فــي تلــك المناطــق. وال شــك أّن 
ــد مــن صبرالمجاهديــن علــی  التربيــة الروحيــة اإليمانيــة تزي
المحــن وعلــی تحّمــل خشــونة العيــش، ولذلــك يجــب أن يــزداد 

ــب.  ــز التدري ــكرات ومراك ــؤولين بأمرالمعس ــام المس اهتم

ثانياُ- مع أحد مدّربي المعسكر )عمر خالد( :

و أثنــاء زيارتنــا لمعســكر خالــد بــن الوليــد رضــي هللا تعالــی 
عنــه التقينــا بأحــد المدّربيــن وهــو األســتاذ )عمــر خالــد( مــن 
أبنــاء واليــة )ســرپل( فــي شــمال أفغانســتان، فــكان لنــا معــه 
الحوارالقصيــر التالــي حــول أمــور التدريــب فــي المعســكر: 

▐ مراســل المصــود: ماهــو الدافــع الختياركــم وظيفــة التدريب 
الشــاقة في المعســكر؟ 

عمــر خالــد: كنــت قــد وقعــت أســيراً بيــد العــدّو، وأثنــاء مكوثي 
فــي الســجن أدركــت بــأّن المجاهدين بحاجة ماّســة إلــی التدّرب 
الجيــد للقيــام بالتعامــل الحربــي األنســب مــع العــدّو، فقــّررت 
هنالــك فــي الســجن بأننــي إن فــّرج هللا تعالــی عنــي وخرجــت 
مــن الســجن فســأتخصص فــي التدريــب الجهــادي العســكري، 
ــد للجهــاد ضــّد  ــن لتأهيلهــم الجي ــي المجاهدي وســأدّرب إخوان
أعــداء هللا تعالــی. وحيــن مــّن هللا تعالــی علــّي بالخــروج مــن 
الســجن توجهــت بالفعــل إلــی المعســكر، واشــتركت فــي عــّدة 
دورات، وبعــد تخّرجــي كلّفنــي مســؤولوا اإلمــارة اإلســامية 
بالتدريــب فــي هــذا المعســكر، أســأل هللا تعالــی أن يتقبـّـل منــي. 
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▐ مراســل الصمــود: بمــا أنكــم مــن شــمال أفغانســتان ومــن 
ــة هــذه  ــر أهــل لغ ــن غي ــك م ــة، وكذل ــذه المنطق ــر أهــل ه غي
ــك؟  ــة ال تعجب ــی معامل ــة أو تلق ــّس بالُغرب ــل تُح ــة، فه المنطق
عمــر خالــد: بفضــل هللا تعالــى ثــم بفضــل التربيــة اإلســامية 
ــم فــي الجبهــات  ــة العل التــي يتربــی عليهــا المجاهــدون وطلب
ــات  ــن التعصب ــّدث ع ــة ال يُتح ــاط الجهادي ــدارس واألوس والم
باإلســام  نعيــش  إننــا  أوغيرهــا.  اللســانية  أو  القوميــة 
ولإلســام وبــروح األخــوة اإلســامية. إننــا جميعــاً بفضــل هللا 
تعالــی مســلمون ومجاهــدون وأفغــان. ومــع أننــي أنتمــي إلــی 
قوميــة )األزبــك( إالّ أننــي أعيــش بيــن بقيــة أخوانــي مــن 
جميــع القوميــات فرحــاً مبســوطاً وال يوجــد أّي تفاضــل أو 
تفاخــر بيــن جنــود اإلمــارة اإلســامية علــی أســاس اللغــة أو 
ــال إال محــض  ــذا المج ــي ه ــداء ف ــا إشــاعات األع ــوم. وم الق
كــذب وافتــراء يريــدون بهــا تفريــق صفــوف المجاهديــن. 
ــذ مثــل هــذه  ــی فــي تنفي ــن ينجحــوا بفضــل هللا تعال إال أنهــم ل

المؤامــرات. 

▐ مراســل الصمــود: كيــف تقيّمــون نتائــج عملكــم فــي جبهات 
القتــال فــي الواليات؟ 

عمــر خالــد: إّن عملنــا بفضــل هللا تعالــی أثمــر فــي الجبهــات 
فــي  للمجاهديــن  تدريبنــا  آثــار  ظهــرت  وقــد  الجهاديــة، 
ــي المعــارك  ــة ف ــن ومكتســباتهم الجهادي انتصــارات المجاهدي
األخيــرة فــي واليــات )هلمنــد( و)فــراه( و)فاريــاب( و)ســرپل( 
ــا مــن  ــدز( و)تخــار( و)بدخشــان( وغيره و)جوزجــان( و)كن
الواليــات. وهنــاك تحّســن واضــح وملمــوس فــي أوضــاع 

ــوم.  ــی العم ــن عل المجاهدي

ثالثاً- مع أحد المتدّربين في المعسكر 
)المولوي همايون(:

ــد  ــاد، فق ــع األبع ــن جمي ــة م ــا صــورة كامل ــد قّدمن ــون ق ولنك
ــي المعســكر:  ــن ف ــد المتدربي ــع أح ــي م ــوار التال ــا الح أجرين

▐ مراســل الصمــود: حبـّـذا لــو قّدمتــم نفســكم لقــراء مجلــة 
)الصمود(.

همايــون  المولــوي  اســمي  همايــون:  المولــوي 
ــي  ــدز( ف ــة )كن ــی بوالي ــت أرچ ــة دش ــن مديري م

شــمال أفغانســتان. تخّرجــت فــي المدرســة 
الشــرعية، وأحببــت أن أكــون مدّربــاً 
كونــي  جانــب  إلــی  أيضــاً  عســكرياً 
ــنلي  ــرعية، فأرس ــوم الش ــاً للعل مدّرس

العلــوم  وتعلّــم  للتــدّرب  المســؤولون 
ألتمكــن  المعســكر  هــذا  فــي  مــن العســكرية 

الخدمــة فــي مجــال اإلعــداد وتربيــة المجاهديــن فــي واليتــي. 

▐ مراســل الصمــود: بمــا أنكــم مــن علمــاء الشــرع فلــو 

ــاد،  ــي الجه ــكري ف ــداد العس ــة اإلع ــان مكان ــا ببي ــم لن تفّضلت
وبتوصيتكــم للعلمــاء الشــباب فــي هــذا المجــال. 

ــتطاع  ــدر المس ــكري ق ــداد العس ــون: إّن اإلع ــوي هماي المول
فــي  المجاهديــن  كل مســلم وبخاصــة علــی  واجــب علــی 
ســبيل هللا تعالــی، ألّن هللا تعالــی كمــا أمــر المســلمين بإقامــة 
الصــاة كذلــك أمرهــم بالجهــاد فــي ســبيله وباإلعــداد للجهــاد. 
وتوصيتــي للعلمــاء الشــباب أن يتدّربــوا فــي المعســكرات، 
ــراً  ــر تأثي ــك أكث ــم كذل ــم، وه ــن غيره ــا م ــن فهم ــم أحس ألنّه
فــي النــاس وفــي المجاهديــن، فليكونــوا قــدوة لهــم فــي هــذا 
المجــال أيضــاً كمــا هــم قــدوة فــي مجــال العلــم الشــرعي وبيان 

ــة.  ــكام الديني األح

▐ مراســل الصمــود: كيــف تجــدون تعامــل المســؤولين 
والمدّريــن معكــم فــي المعســكر؟ 

ــون  ــؤولون والمدّرس ــون: المس ــوي هماي المول
ورحمــة،  أُخــّوة  كلهــا  معاملــة  يعاملوننــا 

مــن  جــو  فــي  يعيشــون  هنــا  والجميــع 
والتفانــي، وقــد جمعهــم حــب  التآخــي 

المــكان.  هــذا  فــي  والجهــاد  الديــن 
لنــا  يوفّــرون  جميــع المســؤلون 
واألســاتذه  نحتاجــه،  ــون مــا  حريص
قــب علــی تعليمنــا. العقابــات التــي  يعا

إخوانهــم  المدّربــون  فــي بهــا  المتدّريــن 
أيضــاً حــال صــدور مخالفــات  هــي  منهــم 

النــوع  مــن  القاســي، بــل هــي ليســت 
ــب  ــا يتناس طبيعــة مم مــع 

تنــا  يبا ر ية تد لعســكر ا
، مثــل  ي لجــر ا

إجــراء  أو 
ــع  ــة، أو رف ــركات معيّن ح
األثقــال، وهــي كلهــا تعود 
بالفائــدة علــی المتدّريــن. 

ــم  ــره فيك ــذي غيّ ــا ال ــود: م ــل الصم ▐ مراس
بعــد  ومــاذا ســتفعل  المعســكر؟  فــي  التدريــب 

التخــّرج؟ 
المولــوي همايــون: قبــل التدريــب كنــت مقتنعــاً بــأن 
ــي  ــش ف ــدّرب والعي ــد الت ــن بع ــاً، ولك ــداً عادي ــون مجاه أك
ــّس الشــعور بالمســؤولية، فعزمــت  ــدي ِح ــّوی ل المعســكر تق
علــی إنشــاء معســكر للتدريــب فــي واليتــي، وســأوفّر إن شــاء 
ــد  ــن، وق ــي المجاهدي ــة إخوان ــدّرب لبقي ــی فرصــة الت هللا تعال
استشــرت فــي هــذا األمــر عــدداً مــن اإلخــوة المجاهديــن، 
ووعدنــي المســؤولون بمســاعدتي فــي القيــام بهذا المشــروع.

ــد  ــكر خال ــن معس ــا ع ــم تقريرن ــر نخت ــاء المختص ــذا اللق وبه
بــن الوليــد رضــي هللا عنــه علــی أمــل أن تنتظــم صفــوف 
ــب  ــرص للتدري ــن الف ــد م ــر مزي ــر، وأن تتوف ــن أكث المجاهدي
واإلعــداد أمــام إخواننــا المجاهديــن الجــدد إن شــاء هللا تعالــی.
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يالها من ضربة!

فــي يــوم اإلثنيــن مــن شــهر ديســمبر للعــام المنصــرم امتطــى 
ــا نحســبه-  ــارة اإلســامية األخ الشــهيد -كم ــال اإلم ــد أبط أح
وفجرهــا  الناريــة(  )الدراجــة  فرســه  صهــوة  هللا  زاهــد 
وســط تجمــع للجنــود الصليبييــن المحتليــن فــي منطقــة " 

باجوريانــو" بمديريــة بجــرام بواليــة بــروان.
وقــد قتــل وأصيــب فــي هــذا الهجــوم البطولــي المبــارك عــدد 
مــن ضبــاط وجنــود االحتــال، واعتــرف المحتلون بمقتل ســتة 
مــن جنودهــم، وكشــفت وزارة الدفــاع األمريكيــة )البنتاجــون( 
هويــات جنودهــا القتلــى وقالــت أن القتلــى هــم: الضابــط 
بســاح الجــو الميجــر أدراينــا فوردربراجــن )36 عامــا(، 
والضابــط جوزيــف ليــم )45 عامــا(، والســارجنت لويــس 
 28( ســينكو  مايــكل  والســارجنت  عامــا(،   31( بوناكاســا 
ــا(، والســارجنت  ــاوب )30 عام ــر ت ــا(، والســارجنت بيت عام

ــا(. ــد )30 عام ــتر مكبراي تشس
واعتبــرت وســائل اإلعــام الغربيــة هــذا الهجــوم مــن أعنــف 
العــام  فــي  المحتليــن  للجنــود  دمويــة  وأكثرهــا  الهجمــات 

الماضــي.
أســفها  األمريكيــة عــن  الشــخصيات  بعــض  أعربــت  كمــا 
التعــازي  بكلمــات  وبعثــت  هــؤالء،  مقتــل  علــى  وحزنهــا 

وأصدقائهــم: القتلــى  ألهالــي  والرثــاء 
قــال قائــد شــرطة نيويــورك فــي بيــان لــه بمناســبة هــذا 

الحــادث: 
"لقــد فقدنــا اليــوم جنديــاً مــن خيــرة جنودنــا فــي هجــوم 
باجــرام، واليــوم نســبل الدمــوع ونحــزن لفراقــه، حيــث جّســَد 
ــذي  ــذات ال ــران ال ــى نك ــم معن ــف لي ــات جوزي ــط التحقيق ضاب

ــه". ــس علي ــا أن نتناف يمكنن
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وإلــى جانــب آخــر أظهــر البريجاديــر ويليــام شــوفنر فــي بيــان 
تعازيــه حزنــه العميــق علــى مقتلــه وقــال: "قتــل فــي حــال قــد 
اقتربــت أيــام عيــد الميــاد وأفــراح الكرســمس وأقــدم التعــازي 

بســبب مقتلــه إلــى أهاليــه وأصدقائــه".
وقالــت الكاتبــة نانســي يوســف: "إن الجنــود األميركييــن 
ــي لهــم أن  ــا كان ينبغ ــي أفغانســتان م ــال ف ــوا للقت ــن ذهب الذي

ــان". ــم باألكف ــى باده ــودوا إل يع
وأضافــت: "أن أهالــي هــؤالء العســكريين األميركييــن الذيــن 
ــؤس  ــي ب ــاد ف ــد المي ــام عي ــيقضون أي ــتان س ــوا بأفغانس قتل
وحــزن كبيريــن، وذلــك ألنهــم قتلــوا فــي حــرب كان يفتــرض 

أنهــا انتهــت".
وأشــارت إلــى أن وصــول القتلــى األميركييــن إلــى قاعــدة 
بمراســم  حظــي  المتحــدة  بالواليــات  العســكرية  نيوكاســل 
ــى  ــراً عل ــررت كثي ــاهد تك ــذه المش ــن ه ــرة، ولك ــة مؤث مهيب

مــدى عقــود منــذ الحــرب علــى أفغانســتان والعــراق.
ــدم  ــة بال ــة رســائل موقع ــة المبارك ــذه العملي ــت ه ــد تضمن وق

أرســلها الشــعب األفغانــي المســلم إلــى الشــعوب الغربيــة 
المتغطرســين: وساســتهم 

األولــى: الشــعب األفغانــي ال يقبــل اإلحتــال واليرضــى بالــذل 
وال ينــام علــى الضيــم بــل يســعى بــكل مــا فــي وســعه إلــى دحــر 

المحتليــن وطردهــم .
الثانيــة: لقــد مــرت أربعــة عشــر ســنة علــى احتالكــم لبادنــا 

الحبيبــة، اعتديتــم علــى أرضنــا وســلبتم أمنهــا ونشــرتم البلبلة 
والفوضــى فيهــا، قتلتــم مئــات اآلالف مــن األبريــاء وهجرتــم 
الماييــن وآذيتــم الماييــن وعذبتــم المســتضعفين وآذيتــم 
ــم حقــوق  ــاد هللا مــن العلمــاء والصالحيــن، وانتهكت خيــرة عب
اإلنســان وأســأتم إلــى مقدســات المســلمين واســتهزأتم بســيد 
الرســل وخاتــم النبييــن صلــى هللا عليــه وســلم وأحرقتــم كتــاب 
هللا ودنســتم المســاجد وهدمتــم مواضــع العبــادة، فهــل تتمنــون 
بعــد كل هــذه الجرائــم واإلنتهــاكات أن نحبكــم ونحترمكــم؟ أو 
أن نترككــم فــي بادنــا آمنيــن مطمئنيــن تســرحون وتمرحــون 
وتعتــدون وتقتلــون وتــؤذون؟ فــا وهللا لــن نقــدم باقــات 
ــي  ــة ف ــات ناري ــل ســنبرد بطلق ــن ب ــم المحتلي الزهــور لجنودك

صــدور أبنائكــم وإخوانكــم المعتديــن.

اقــتـلـونـي مـزقـونــي أغـرقوني فـي دمائـي
لن تعيشوا فوق أرضي لن تطيروا في سمائي
أنـتـم رجــس وفــســق أنــتــم ســـر الـبـــاء
أنـتـم كـــفــر وغـــــدر نهجكم حـجب الضياء
سـمـكم ما زال يســري كـأفـاع فـي خـفـــــاء
حـقـدكم يـبـدو لعـيـنــي حـقـد رقـطاء العــراء
قـتـلـكـم فـيـه شـفـائــي لن تعـيـشوا في صفاء

الثالثــة: إن رؤســاءكم وكبراءكــم تربــوا علــى المكــر والخــداع 
وجبلــوا علــى نقــض العهــود والمواثيــق وتعــّودوا علــى الكذب 
وتحريــف الحقائــق وكتمانهــا وتلبيــس الحــق بالباطــل حرصــاً 
ــوا  ــم كان ــث إنه ــود حي ــاء اليه ــدن رؤس ــيهم كدي ــى كراس عل
الحقائــق  يكذبــون علــى ســفلتهم ويخدعونهــم ويحرفــون 
ويكتمونهــا ويلبّســون األمــور عليهــم حرصــا علــى رئاســتهم 
وكراســيهم، وقــد وبّخهــم هللا علــى تلــك العــادات الخبيثــة فــي 

كتابــه العزيــز.
ــادي  ــة عــام 2014 المي ــي نهاي فرغــم تشــدقهم وتبجحهــم ف
بأنهــم أنهــوا مهمتهــم الحربيــة فــي أفغانســتان هاهــم جنودكــم 
يباشــرون  أفغانســتان،  فــي  قتاليــة  مهــام  فــي  يشــاركون 
القتــال ويشــنون مداهمــات ليليــة ويقصفــون القــرى والمــدن 

ــكنية. ــق س ــفيات ومناط والمستش
زعماؤكــم يكذبــون عليكــم إنهــم ليســوا قــوات أمــن وســام بــل 
هــم قــوى بغــي وعــدوان، زعماؤكــم يكذبــون عليكــم إنهــم لــم 
يأتــوا إلــى أفغانســتان إلحــال الســلم وإقــرار األمــن بــل إنهــم 
ــدة   ــن والحــروب، ومآســي المنطقــة الجدي ــارة الفت جــاءوا إلث

خيــر شــاهد علــى هــذا.
والنفســية  الماليــة  جنودكــم  خســائر  يخفــون  زعماؤكــم 
ويخدعونكــم، ومــا دمتــم تحتلــون بادنــا الحبيبــة فــإن وقــوع 

الخســائر فــي صفوفكــم أمــر محتــوم.
ــة  ــم ينهــوا مهمتهــم القتالي ــم إنهــم ل ــون عليك ــم يكذب زعماؤك
فــي أفغانســتان بــل إنهــم مــا زالــوا يدفعــون أبناءكــم وإخوانكــم 
وآباءكــم إلــى هــوة الهاك حفاظــاً علــى أهدافهم اإلســتعمارية، 
وال تغتــروا بغطرســتكم وقوتكــم واســمعوا وعــوا جيــداً أن 
عواقــب الظلــم وخيمــة فــي الدنيــا واآلخــرة، وأن األيــام دول 

وســتجنون ثمــار عدوانكــم ولــو بعــد حيــن.
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وداعًا..
السيد حممد حقاني

»رمحه اهلل«

بقلم: سعدهللا البلوشي

ــيء  ــت تض ــد كان ــاد العني ــعل الجه ــن ُش ــعلة م ــأت ش انطف
لإلســام عامــة وألبنــاء األفغــان خاّصــة، طريقهــم إلــى 
ــؤوليات  ــه المس ــذ تولي ــدة من ــنوات مدي ــوال س ــة ط الحري
فــي عهــد اإلمــارة اإلســامية إلــى أن لقــي ربــه فــي ربيــع 

األول مــن العــام الحالــي 1437.
كان تاريــخ أمــة، وأمجــاد شــعب، وعنــوان كفــاح، ورمــز 
اســتقامة، ومثــال نزاهــة، ذلــك هــو الفقيــد العظيــم الســيد 

محمــد الحقانــي رحمــه هللا تعالــى.
ــي  ــد ســيد محمــد الحقان ــأن الفقي ــرُت ب ــن أُخب ــا فحي أمــا أن
ــت  ــم، أحسس ــد خت ــم ق ــد العظي ــذا القائ ــى، وأن ه ــد قض ق
كأن كارثــة دّوت فــي أرجــاء غرفتــي، وأن األرض ُزلزلــت 
ــا  ــن للدني ــد، وكأن قتامــة تعل ومــادت، واكفهــّر الجــّو وتلبّ

هــذا الحــدث المهــول.
يــا للكارثــة ... يــا لكارثــة المســلمين فــي عبقــري مــن 
ــي بطلهــا  ــان ف ــاد األفغ ــة ب ــة وفاجع ــا لنكب عباقرتهــم، وي
المغــوار، وفــي ســيفها البتــار، ورائدهــا وحاديهــا فــي 

قافلــة األبــرار واألحــرار.
ــّي  ــّن عل ــاً فامت ــده ضيف ــُت عن ــن نزل ــل م ــاً رح ــا هللا أحق ي
وأحســن بمــا لــم أكــن أتوقعــه، وأكرمنــي إكرامــاً بالغــاً 
وأفادنــي هــو وأخــوه الكريــم - الــذي كان آنــذاك والــي 
هــرات ثــم صــار فيمــا بعــد مســؤول األســرى -، بتجاربهمــا 
الجهاديــة، ولكــن تــرى مــا الفائــدة والحســرات باقيــة فــي 
الفــؤاد حيــث أننــا فقدنــاه ولــم يخطــر ببالنــا أنــه ســيغادرنا 
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بهــذه الســرعة نحــو الرفيــق األعلــى، ولكــن نرضــى برضــى 
هللا ســبحانه وتعالــى ســائلين أن يجمعنــا فــي الفــردوس األعلى 

ــن. ــن والشــهداء والصالحي ــن والصديقي مــع النبيي
ــق  ــذا الطري ــا ه ــا اخترن ــل عندم ــن قب ــا م ــد تعلمن ــا ق وإن كن
ــدودة  ــام مع ــا تكــون ألي ــق ربم ــي هــذا الطري ــة ف ــأن الصداق ب
ــا، ففــي هــذا الطريــق -طريــق الجهــاد  ــة فــي هــذه الدني وقليل
والنضــال- إمــا شــهادة و إمــا جــرح أو أســر أو غيــر ذلــك مــن 
المعانــاة، ولكنهــا وهللا صداقــة ال مثيــل لهــا فــي أي مــكان فــي 
العالــم، وال هــي تبــاع أو تشــترى، فهــي هبــة مــن هللا ســبحانه 
وتعالــى للمجاهديــن فــي ســبيل هللا، الذيــن تركــوا نعيــم الدنيــا 
وزخارفهــا الفانيــة، فمنحهــم هللا ســبحانه وتعالــى لقــاء ذلــك 
الكبــرى وهــذه الصداقــة الصادقــة المفعمــة  النعمــة  هــذه 

ــة. بالحــب والســكينة والطمأنين
يقــول أحــد الســلف: »وهللا إننــا لنــرى رجــاالً نحبهــم فــي هللا 
ــاً كان  ــد أيض ــاً«، فالفقي ــم أيام ــاً برؤيته ــاً وإيمان ــزداد ثبات فن
علــى قــدم الســلف الصالــح، وأصحــاب العزيمــة مــن الطــراز 

ــرار. ــار ال عــن اضط ــك عــن اختي األول، وكان ذل
وكان مــن أبــرز مامحــه ومزايــاه، الهدوء الفكــري، واالتزان، 
فــكان فــي كل مــا يعتقــده ويقــرره أو يدافــع عنــه هادئــاً متــزن 
الفكــر، مقتصــداً عميــق النظــر، وكان يزينــه الوقــار والرزانــة 
فــي جميــع تصرفاتــه ومظاهــر نشــاطه، خفيــف الــروح فَِكهــاً 
بنفســه، مســتقيم الســيرة والُخلــق،  فــي مجالســه، واثقــاً 
ــر  ــاً كثي ــه، عام ــته وقيادت ــي سياس ــان ف ــدأ وإيم ــب مب صاح

النشــاط والحيويــة، دائــم االشــتغال بمــا ينفــع أمتــه ودينــه.
ــن  ــٌر م ــٌم كبي ــن زعي ــك الحي ــي ذل ــل ف ــه قُت ــُت مع ــا كن وعندم
زعمــاء العمالــة والخباثــة، جندلــه جنــدي مــن جنــود اإلمــارة 
ــون  ــبه أن يك ــن نحس ــاس ولك ــد الن ــول عن ــامية - مجه اإلس
عنــدهللا عالــي المقــام والشــأن-، فقــال: هللا أكبــر.. مــا أشــجعه 
مــن رجــل، قــد جــاد بروحــه الطيبــة حتــى أهلــك هــذا الخبيــث، 
وقــال: كان عمــره 35 عامــاً وكان رجــاً طيبــاً، وســواء شــهد 
لــه النــاس أم لــم يشــهدوا، فالحقيقــة أكبــر مــن أن تغطــى؛ ألن 

الشــمس التغطــى بغربــال.
تقلــد الفقيــد مناصــب عــدة، ففــي عهــد اإلمــارة اإلســامية كان 
ــاد بباكســتان. يقــول  ســفير اإلمــارة اإلســامية فــي إســام آب

أصحابــه الذيــن رافقــوه عندمــا كان ســفير اإلمــارة اإلســامية 
كان دائمــاً فــي جهــد متواصــل، ال يعــرف التعــب والملــل، بــل 
كان متدفقــاً حيويــة ونشــاطاً، وأعجــب مــن هــذا وذاك أّن هللا 
ســبحانه وتعالــى قــد رزقــه عقــاً وافــراً، يســأله الصحفيــون 
والكتـّـاب الذيــن كانــوا يحضــرون فــي مكتبــه للحــوار، فيمتعهم 

بجواباتــه الشــافية ويقنعهــم بهــا.
ثــم بعدمــا انســحبت اإلمــارة اإلســامية بعــد احتــال الصليبييــن 
لبــاد اإلســام، لــم يجلــس الفقيــد فــي بيتــه مكتــوف اليديــن؛ 
ــة  ــاد والتضحي ــد يعشــق الجه ــل جدي ــاء جي ــي بن ــل ســاهم ف ب
ــي  ــرى ف ــرة أخ ــارة اإلســامية م ــة اإلم ــع راي والشــهادة لرف
ــذه  ــي ه ــهام ف ــس لإلس ــي والنفي ــذل الغال ــان، فب ــوع األفغ رب
الظــروف الصعبــة حتــى ُعيّــن مــرة أخــرى نائبــاً لــوزارة 
التعليــم واإلرشــاد، فلــم تكــن المســؤولية الجديــدة داعــي راحــة 
لــه، بــل قلــق دائــم وعمــل متواصــل، وتقويــة بــكل مــا أوتــي 

ــن. مــن جهــد للمجاهدي
فيــه ســكينةٌ منزلــة مــن هللا تعالــى فــي جميــع الظــروف، صابــر 
ــه، متواضــع  ــذل مــن نفســه ومــن مال ــاذٌل دائمــاً، يب دائمــاً، ب
ــه  ــاس، إذ يملك ــة الن ــي معامل ــة ف ــروق مصطنع ــه ف ــس لدي لي
ــيء  ــى ش ــة عل ــه لهف ــس ب ــه، لي ــس ب ــدود ويأن ــر المح الفقي
مهمــا كان، فهــو دائمــاً هــادىء األعصــاب، وإن كان كثيــر 
الديــن  فــي  المقدســة  اآلالم االجتماعيــة، عميــق األحــزان 

ــل. ــن المحت والوط
وهنــا أمســك بعنــان القلــم عــن الجــري فــي ميــدان القــول، فــإن 
الحديــث عــن الفقيــد طويــل، وقــد خســرناه فمــا أفــدح خســارتنا 
بــه نحــن معشــر المســلمين، فإنــا هلل وإنــا إليــه راجعــون. 
اللهــم ال تحرمنــا أجــره، وال تفتنــا بعــده، وألحقنــا بــه شــهداء 

صالحيــن. آميــن

ــِرْم  ــهُ، َوأَك ــُف عْن ــِه، واْع ــهُ، وعافِ ــهُ، واْرحْم ــْر لَ ــمَّ اْغفِ اللَُّه
ــَرِد،  ــِج، واْلب ــاِء، والثَّْل ــْلهُ بِالم ــهُ، واْغِس ــْع ُمْدَخلَ ــهُ، َووسِّ نُزلَ
نَــس،  ونَقِّــه مــَن الَخـــطَايَا، كمــا نَقَّْيــَت الثَّــوب األْبيَــَض مــَن الدَّ
َوأَْبِدْلــهُ دارا خيــراً ِمــْن َداِره، َوأَْهــاً َخيّــراً مــْن أْهلِــِه، وَزْوجــاً 
َخْيــراً مــْن َزْوِجــِه، وأْدِخْلــه الجنَّــةَ، َوأَِعــْذه مــْن َعــَذاِب القَْبــِر، 

ــار. ــْن َعــَذاِب النَّ َوِم
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داعش أفغانستان
بقلم: خليل وصيل

يســعى المحتلــون عــن طريــق إثبــات تواجــد داعــش فــي 
هدفيــن: تحقيــق  إلــى  أفغانســتان 

1 - إثــارة الفتــن فــي صفــوف المجاهديــن، وإحــداث زعزعــة 
ــف  ــتيت ص ــى تش ــا إل ــة ومنه ــة األفغاني ــاحة الجهادي ــي الس ف
اإلمــارة اإلســامية المرصــوص. وهــو الهــدف المنشــود الــذي 

ــه. ــون الوصــول إلي طالمــا تمنــى المحتل
2 - تهديد وتخويف دول المنطقة بغول داعش.

والحقيقــة التــي ال يمكــن إنكارهــا أن جماعــة داعــش فــي 
أفغانســتان مــا هــي إال بعبــع وهمــي تــروج لهــا وســائل اإلعــام 
الغربيــة وتديرهــا األيــدي الخفيــة مــن المخابــرات العالميــة 
والمحليــة، وهــذا أمــر يشــهد عليــه أهالــي المناطــق الشــرقية 
ــؤولون  ــه المس ــرف ب ــب، واعت ــن كث ــة ع ــن رأوا الجماع الذي
ــرؤون  ــه المتب ــر ب ــا أق ــة، كم ــول العميل ــي إدارة كاب ــار ف الكب
منهــا وعلــى رأســهم المســارع إلــى بيعتهــا عبــد الرحيــم مســلم 

دوســت.

♦ أساليب وسائل اإلعام في الدعاية لداعش أفغانستان:
ال يخفــى علــى مــن يتابــع أوضــاع أفغانســتان أن وســائل 
ــات تواجــد  ــة ســاخنة إلثب ــة دعائي ــة تشــن حمل اإلعــام الغربي
داعــش فــي أفغانســتان، وتنتهــج وســائل اإلعــام مختلــف 

األســاليب فــي هــذه الدعايــة:
- بــث تقاريــر وتصريحــات المســؤولين الغربييــن التــي تهــول 
ــول  ــا لتق ــم حجمه ــأنها وتضخ ــم ش ــة وتفخ ــذه العصاب ــر ه أم
بــأن داعــش فــي أفغانســتان مبعــث قلــق كبيــر للقــوى الكبــرى 
وخاصــة الواليــات المتحــدة، وأن خطــر داعــش فــي أفغانســتان 
علــى  أفغانســتان  فــي  نفــوذاً  تــزداد  داعــش  وأن  يتنامــى، 
حســاب حركــة طالبــان، وبــأن تنظيــم الدولــة يكتســب قــوة فــي 
أفغانســتان، وأن داعــش اتخــذ ننجرهــار معقــاً وقاعــدة لــه فــي 
أفغانســتان، وأن مجموعــات مرتبطــة بالتنظيــم توجــد فــي 25 

ــتان، وأن وأن... ــة بأفغانس والي
- انتهاج استراتيجية تأكيد المدح بما يشبه الذم.

- نشــر ترهــات وتلفيــق أخبــار كاذبــة ضــد المجاهديــن تكــون 
التكفيــر  أحــكام  إلطــاق  للدواعــش  الخــام  المــواد  بمثابــة 
والتخويــن واتهامــات العمالــة والقــدح فــي عقيــدة المجاهديــن 

ــم. ــم وتضحياته ــي جهاده وف
واألخيــرة مــن أخطــر األســاليب، حيــث يكــون لهــا تأثيــراً قويــاً 
فــي تنفيــر الشــباب المتحمــس مــن المجاهديــن المخلصيــن 
واســتقطابهم إلــى صفــوف داعــش، وهــذا مــا أشــار إليــه 
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الدكتــور إيــاد قنيبــي حفظــه هللا فــي مقــال لــه بعنــوان "النظــام 
ــال:   ــث ق ــة" حي ــم الدول ــة االســتنزاف وتنظي ــي وحال الدول

"فــي الشــام يســعى النظــام الدولــي بــكل إمكاناتــه للمحافظــة 
ــو:  ــع المســلمين، فه ــوازن االســتنزافية لجمي ــة الت ــى حال عل
يشــّوه تنظيــم البغــدادي )فــوق مــا هــو مشــوه حقيقــة!( 
ويفتــري عليــه، وفــي الوقــت ذاتــه يتظاهر بدعــم كل خصومه، 
فيتعاطــف المســلمون مــع التنظيــم ويصّدقــون اتهــام التنظيــم 
ــه  ــي يوج ــام الدول ــع أن النظ ــة، م ــرى بالعمال ــل األخ للفصائ
ضرباتــه التحجيميــة لجيــش الفتــح وللنصــرة أيضــا!...كل هــذا 

ــوازن." ــى الت للمحافظــة عل

♦ مزاعــم تنســيق بيــن اإلمــارة اإلســامية وروســيا فــي 
داعــش: محاربــة 

ــه  ــت وصفقــت ل ــات هــذا المسلســل مــا طبّل ومــن إحــدى حلق
ــات  ــتدلة بتصريح ــرة مس ــة األخي ــي اآلون ــام ف ــائل اإلع وس
ــول  ــي كاب ــي ف ــفير الروس ــال الس ــث ق ــوف، حي ــر كابل لزامي
انترفاكــس  وكالــة  مــع  لــه  حــوار  فــي  كابلــوف  زاميــر 
الروســية: أنــه بعــد ظهــور داعــش فــي أفغانســتان “مصالــح 
طالبــان تتقاطــع بشــكل موضوعــي مــع مصالحنــا”، بمعنــى أن 

ــا.. ــترك لهم ــدو مش ــش ع داع
وقــد حّرفــت وســائل اإلعــام هــذه التصريحــات إلــى أنــه يوجــد 
تنســيق بيــن طالبــان روســيا لمواجهــة داعــش، وأن طالبــان 
تلقــوا دعمــاً منهــا لمحاربــة داعــش، وأن الرئيــس الروســي 
فاديميــر بوتيــن عقــد اجتماعــاً ســرياً مــع زعيــم حركــة 
طالبــان المــا أختــر منصــور، وتناقشــا بشــأن تقديــم موســكو 
مســاعدات لــم يتــم تحددهــا، وغيرهــا مــن األكاذيــب واألباطيــل 
ــرها  ــى نش ــة إل ــة والعالمي ــرات األفغاني ــارع المخاب ــي تس الت
ــكام  ــاق أح ــى إط ــض عل ــا البع ــتدل به ــد يس ــا، وق وترويجه

ــن. ــى المجاهدي ــردة عل ال
وقــد رفضــت اإلمــارة اإلســامية هــذه الدعايــة بإصــدار بيــان 
ــة داعــش وال  ــاوض روســيا لمواجه ــم تف ــا ل ــت: بأنه وأضاف
تــرى حاجــة لمثــل هــذه المفاوضــات، فــإن طالبــان التــي أذاقــت 
ــح  ــى كب ــاً عل ــادرة أيض ــة؛ ق ــة معتدي ــين دول ــات لخمس الوي
ــاً  ــت هــذا عملي ــد أثبت جمــاح عــدد محــدود مــن الدواعــش وق
حيــث طردتهــم مــن جميــع ســاحات البلــد ولــم يبــق لهــم أثــر 

إال فــي منطقــة محــدودة مــن واليــة نانجرهــار.
وكمــا أســلفنا فــإن اإلمــارة اإلســامية كانــت تغــض النظــر عــن 
داعــش وال تريــد الخــوض معهــا فــي حــروب وال تعتبرهــا 
هدفــاً أوليــاً، بــل إنهــا تعتبــر اإلحتــال مشــكاً أساســياً وتركــز 
حربهــا عليــه وتســعى بــكل مــا فــي وســعها إلنهائــه وهــذا مــا 
ــاالت  ــري إتص ــا تج ــامية بأنه ــارة اإلس ــان اإلم ــي بي ــاء ف ج
ــا،  ــي لباده ــزو األميرك ــاء الغ ــة، إلنه ــي المنطق ــع »دول ف م

وتعتبــر ذلــك حقهــا الشــرعي«.
ويوحــي بيــان اإلمــارة اإلســامية إلــى أنــه فــي حــال تــم اللقــاء 
ــن  ــامية وبي ــارة اإلس ــي لإلم ــب السياس ــاء المكت ــن أعض بي
ــة  ــن سياس ــو م ــا فه ــن له ــائل تطمي ــلت رس ــيا أو أرس روس
تحييــد الخصــوم الشــرعية ودفــع شــرها عــن الشــعب األفغاني.

ــد ســعى بعــض مصاصــي الدمــاء ومجرمــي الحــرب  هــذا وق
مــن الشــيوعيين الســابقين المتواجديــن فــي إدارة كابــول 
أفغانســتان  علــى  روســيا  وتهييــج  تذعيــر  إلــى  العميلــة 
وتوريطهــا مــرة أخــرى فــي مســتنقع أفغانســتان، وهــذا ممــا 
ال شــك فيــه مصيبــة كبــرى علــى الشــعب األفغانــي المنكــوب 

ــة. ــروب المتواصل ــران الح ــرون بني ــذ ق ــى من ــذي يتلظ ال

♦ انهيار بنية داعش في أفغانستان:
النــاس فــي أول األمــر باســم الخافــة  لقــد اغتــر بعــض 

على غرار جرائم االحتال .. صور من جرائم داعش بحق أبناء الشعب األفغاني
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ــي أفغانســتان أو أصبحــوا  ــوف داعــش ف ــى صف ــوا إل وانضم
متعاطفيــن معهــا، ولكــن لمــا رأوهــا عــن كثــب وعاينــوا 
جرائمهــم وجــدوا أن مــا حســبوه مــاًء كان ســراباً فأصبحــوا 
مــن  براءتهــم  أعلنــوا  منهــم  فالبعــض  تائهيــن،  حيــارى 
ــرأوا  ــن اجت ــض الذي ــزاء هللا أن بع ــب ج ــن عجي ــم، وم واليه
علــى تكفيــر مجاهــدي اإلمــارة ورميهــم بالصحونــة والعمالــة 
ــة، وفــي هــذا  ــوذون إلــى حضــن الحكومــة العميل أصبحــوا يل
ــر  ــي إطــاق أحــكام التكفي ــن يتســرعون ف ــك الذي ــرة ألولئ عب

والــردة علــى المســلمين دون بينــة. 
كمــا قــام مجاهــدوا اإلمــارة اإلســامية بتصفيــة أكثــر المناطــق 
مــن فســادهم ولــم يبــق لهــم باقيــة إال فــي منطقــة محــدودة مــن 

واليــة واحــدة، فأمرهــم غيــر مقلــق.

♦ اضطرار اإلمارة اإلسامية إلى محاربة داعش:
ــرون  ــوا ينف ــة كان ــا المزعوم ــت داعــش خافته ــذ أن أعلن من
المســلمين والمجاهديــن مــن اإلمــارة اإلســامية وقادتهــا 
لتشــويه  ويســعون  وعقيدتهــا،  منهجهــا  فــي  ويطعنــون 
صورتهــا فــي أذهــان العامليــن لديــن هللا، وكانــت اإلمــارة 
اإلســامية تــرى وتســمع كل ذلــك لكنهــا غّضــت الطــرف 
وفّضلــت الســكوت لئــا يســتغل أعــداء ديــن هللا هذه المشــادات 
والمجاهديــن  المســلمين  بيــن  للتحريــش  والمشــاجرات 
ــن  ــوف المجاهدي ــق صف ــة لتمزي ــم الخبيث ــة مؤامراته ولحياك

وتشــتيتها أكثــر فأكثــر.
ــردوا  ــن طُ ــد الذي ــن المطاري ــع شــرذمة م ــام واجتم دارت األي
مــن الصفــوف الجهاديــة وأعلنــوا بيعتهــم ووالءهــم لداعــش، 
ولــم تمــر أيــام حتــى خــرج علينــا العدنانــي ببيــان رســمي يعلن 
فيــه تمــدد دولتــه إلــى خراســان وقبــول بيعــة هــؤالء المطاريــد 

وأعلــن حربــاً جديــدة ضــد مــن اتهمهــم بالشــرك والتبديــل.
وكان أعــداء هللا مــن الصليبييــن وعماءهــم بالمرصــاد فــرأوا 
فــي إعــان داعــش طــوق نجــاة ألنفســهم ليشــغلوا المجاهديــن 
عــن الحــرب األساســية التــي يخوضهــا المجاهــدون ضدهــم، 
فصــاروا يصفقــون لداعــش فــي أفغانســتان ويروجــون لهــا، 
ــم هــذا التنظيــم وســاهموا فــي اســتقطاب  وبالغــوا فــي تضخي

الشــباب لــه.

عــدوان داعــش كان ســافراً، لكــن اإلمــارة اإلســامية لــم 
تســتعجل الــرد، بــل آثــرت سياســة الليــن والحلــم لعلهــم 
عــن  ويرجعــون  األوضــاع  خطــورة  ويدركــون  يعقلــون 
أنانيتهــم وهمجيتهــم. وهللا يعلــم كــم صبــرت اإلمــارة علــى 
ــدون  ــوا يري ــد حياتهــم لكنهــم كان ــت تري أذى الدواعــش، فكان
قتالهــا، وكانــت ال تريــد لهــم إال الخيــر لكنهــم أرادوا الشــر بها، 
فأرســلت وفــوداً ســاعية إلفهــام هــؤالء المتمّســحين بداعــش 
بعــدم الخــروج علــى مجاهــدي اإلمارة اإلســامية، كمــا حاولت 
إقنــاع قــادة داعــش عــن طريــق إرســال رســالة مفتوحــة إليهــم 
بأنهــم بعيــدون عــن الســاحة وأن تعــدد الجماعــات والتحــزب 
ليــس لــه ثمــرة إال التدافــع واإلقتتــال الداخلــي، فــردوا بالتعالي 
ــه وهــو  ــي تاطف ــل عدوان والغــرور، وكان حــال داعــش كطف

ــاداً وجماحــاً. ــزداد عن ــك عاجــزاً أمامــه في يظن

كثيــراً مــا كانــت اإلمــارة اإلســامية تعفــو وتصفــح، لكــن 
ــل  ــاة بالجه ــم واألن ــاءة والحل ــان باإلس ــوا اإلحس ــش قابل داع
والحماقــة، وتمــادت داعــش فــي غيّهــا وطغيانهــا وتفاقــم شــر 
دواعــش أفغانســتان، واستشــرى فســادهم وصــاروا يســعون 
لتأجيــج نــار الفتــن، وحاولــوا تحويــل مســار الجهــاد فــي 
ــة  ــى حــرب طائفي ــزاة إل ــن الغ ــاد المحتلي ــن جه أفغانســتان م
ــن  ــي بي ــال داخل ــى اقتت ــل إل ــي، ب ــاف الشــعب األفغان ــن أطي بي
ــفكوا  ــاس وس ــات الن ــى حرم ــدوا عل ــث اعت ــن، حي المجاهدي
دمــاء األبريــاء، وقــد واجــه مجاهــدوا اإلمــارة اإلســامية 
-بســبب خــروج هــؤالء- مشــاكل وعوائــق كثيــرة أمــام الجهــاد 

المقــدس واإلنتصــارات المحتومــة.
ــث الســموم  ــى ب ــه الرســمي عل ــي إعام ــز داعــش ف ــا رك كم
و تلفيــق التهــم واالفتــراءات ضــد اإلمــارة اإلســامية ورمــي 
مجاهديهــا وقادتهــا بالصحونــة والعمالــة والــردة، فاضطــرت 
اإلمــارة اإلســامية إلــى رد فعــل مناســب بفتــوى مــن العلمــاء 
الجهابــذة الكبــار لقلــع هــذه الفتنــة مــن جذورهــا وقمعهــا فــي 

مهدهــا.
صفــحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان
عـسى األيـام أن يرجعن قوما كالذي كانوا
فـلما صرح الشـــر وأبدى وهو عـــريـان
ولم يبق سوى العـدوان دناهم كما دانــوا

♦ هل سيتمدد داعش على حساب حركة طالبان؟
تتبجــح وســائل اإلعــام كثيــراً بــأن حركــة طالبــان ســتضمحل 

وأن داعــش ســيتمدد علــى حســاب حركــة طالبــان. 
ونكتفــي فــي دحــض هــذه الشــبهة باســتنتاج المحلل السياســي 
ــة  ــوان إمكاني ــه بعن ــال ل ــي مق ــب ف ــم ثاق ــد الرحي ــي عب األفغان
ــي  ــكا الت ــال: "إن أمري ــث ق ــي أفغانســتان حي ــوذ داعــش ف نف
تريــد أن تســتمر فــي احتالهــا ألفغانســتان بدعــم مــن حلفائهــا 
فــي المنطقــة؛ ســتخلق ذرائــع إلبقــاء قواعدهــا العســكرية 
ــروراً  ــدة وم ــم المتح ــل األم ــن محاف ــدءاً م ــتان ب ــي أفغانس ف
بــكل المحافــل الدوليــة، فــإن التطبيــل لوجــود داعــش فــي 
أفغانســتان وتمــدده وانتشــاره فــي 25 مقاطعــة سيســتمر 
ــاه  ــة فــي أمــر داعــش مــا ذكرن ــة، لكــن الحقيق بســخونة فائق

ــة. ــي األســطر الماضي ف
ــن  ــأن تمك ــا ب ــق إعامه ــدة عــن طري ــكا ستســعى جاه وأمري
داعــش المزعومــة مــن التواجــد فــي أفغانســتان، ولكــن نظــراً 
لحقائــق علــى أرض الواقــع فــإن تواجــد داعــش وتمــدده فــي 

أفغانســتان مســتحيل".

ونظــراً  أفغانســتان،  فــي  داعــش  بنيــة  انهيــار  فبعــد  إذن 
لتواجدهــا الضئيــل علــى أرض الواقــع، ونظــراً الســتحالة 
ــس  ــاً لي ــاً بحت ــاً أجنبي ــا مخطط ــي أفغانســتان لكونه ــا ف تمدده
لــه جــذور عميقــة بيــن الشــعب األفغانــي، والضطــرار اإلمــارة 
اإلســامية إلــى محاربتهــا بمعنــى أنــه ليــس بهــدف أولــي لهــا؛ 
فــا حاجــة لإلمــارة اإلســامية إلــى طلــب دعــم مــن أحــد فــي 
هــذا المجــال، بــل إنهــا قــادرة علــى القضــاء عليهــا والحيلولــة 

ــإذن هللا. ــة ب ــادية اإلجرامي ــا اإلفس دون تحركاته
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نظرة على سیر
الجهاد في أفغانستان
في عام 2015م

بقلم: عبدالروف حكمت

■ كيف بدأ العام 2015م ؟ 
ــة  ــع أّن بداي ــة، وم ــارات الجهادي ــام 2015م باالنتص ــدأ ع ابت
العــام يصــادف موســم البــرد الشــديد فــي أفغانســتان ممــا 
يوثــّر علــی إجــراء العمليــات وســيرها ســلباً، إال أّن بدايــة تلــك 

ــة:  ــات التالي ــة بالعملي ــت مصحوب الســنة كان
ــَل اثنــان مــن قــادة مليشــيات العــدّو  فــي الرابــع مــن ينايــر قُتِ
فــي )كنــدز(، كمــا قُتِــَل فيهــا المدعــو )خليــل( كبيــر مليشــيات 
العــدّو فــي مديريــة )بركــي بــرك( بواليــة )لوجــر(، وآمــر 

ــي(.  ــة )غزن ــاغ( بوالي ــره ب ــة )ق ــي لمديري األمــن الجنائ
الجنــود  مــن  عــدد  قُتِــَل  ينايــر  مــن شــهر  الخامــس  فــي 
ــة التاســعة  ــي الناحي ــن استشــهادتين ف ــي عمليتي ــن ف المحتلي
ــة  ــي والي ــاد( ف ــرب مــن مطار)جــال آب ــل( وبالق ــة )كاب لمدين

)ننگرهــار(. 
ــات واســعة  ــدون بعملي ــام المجاه ــر ق ــن يناي ــي الســادس م ف
ضــّد قــوات العــدّو فــي مديريــة )تــگاب( بواليــة )بدخشــان(. 
فــی الســابع مــن ينايــر قــام المجاهــدون بعمليــة فدائيــة داخــل 
أكادميــة الشــرطة فــي واليــة )خوســت(، كمــا قتــل المجاهــدون 
ــان( واستســلم  ــة )بغ ــي والي ــدّو ف ــود الع ــن جن ــاً م 12 جندي

لهــم 12 آخــرون. 
ــل قائــد أمــن مديريــة  فــي الثانــي عشــر مــن الشــهر نفســه قُتِ
ــد  ــام أح ــه ق ــوم نفس ــي الي ــل(. وف ــة )زاب ــي والي ــه( ف )ميزان
الشــرطة المرتبطيــن بالمجاهديــن بقتــل جميــع طاقــم مديريــة 

)نــوزاد( بمــن فيهــم قائــد األمــن، إالّ أّن مديــر تلــك المديريــة 
كان قــد نجــا مــن القتــل. 

فــي اليــوم الرابــع عشــر قُتِــَل قائــد األمــن ومديــر األمــن 
)فاريــاب(.  واليــة  فــي  )ألمــار(  لمديريــة  الجنائــي 

فــي اليــوم الثامــن عشــر نُفــذت عمليــة فدائيــة علــی الشــرطه 
فــي واليــة )هلمنــد(. 

فــي اليــوم الحــادي والعشــرين استســلم للمجاهديــن عشــرات 
ــة )غــور(  ــز والي ــرب مــن مرك ــة بالق مــن المليشــيات المحلّي
كمــا ســيطر المجاهــدون فــي اليــوم نفســه علــی مناطــق 

ــدز(. ــة )كن ــي والي ــب( ف ــام صاح ــة )إم ــي مديري ــعة ف واس
واســتمرت العمليــات الكبيــرة للمجاهديــن ضــّد العــدّو إلــی 
جانــب العمليــات العاديــة اليوميــة والتــي أّدت إلــی تحريــر 
تقــّدم  واســتمرار  العــدّو  ســيطرة  مــن  واســعة  مناطــق 

العــدّو.  المجاهديــن ضــّد 

■ الفتوحات:
ــدأوا  ــز العــام الماضــي أنِّ المجاهديــن ب  كان مــن أهــّم مــا ميّ
ــد  ــرة، وق ــكرية الكبي ــده العس ــدّو وقواع ــز الع ــون مراك يفتح
مكــن هللا تعالــی للمجاهديــن فــي كثيــر مــن ســاحات أفغانســتان 
ــن المناطــق والشــعاب والســاحات،  ــر م ــی كثي وســيطروا عل

ــة:  ــي األســطر التالي ــی بعضهــا باالختصــار ف وسنشــير إل
 34 يفتحــوا  2015م أن  المجاهــدون خــال عــام  اســتطاع 

ــث  ــتمر، حي ــاد مس ــي جه ــتان ف ــام 2015م وأفغانس ــی الع مض
كان أكثــر األعــوم الماضيــة أمــاً فــي تحديــد المصيــر الجهــادي 
فــي هــذا البلــد. حفــل العــام 2015م بكثيــر مــن الحــوادث 
والتطــورات والوقائــع المفاجئــة، وبمــا أّن اســتيعاب جميــع 
التطــورات السياســية والعســكرية، واالجتماعيــة، والثقافيــه 
ــا  ــال المختصــر؛ فإنن ــذا المق ــاق ه ــارج عــن نط ــام خ ــذا الع له
ــكرية  ــبات العس ــورات والمكتس ــم التط ــر أه ــه بذك ــنكتفي في س

ــط.  فق
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ــدز(، والزال  ــة )كن ــی مدين ــب ســيطرتهم عل ــی جان ــة إل مديري
المجاهــدون يســيطرون علــی معظــم المناطــق المفتوحــة.

ــي  ــام الماض ــي الع ــدون ف ــا المجاه ــي فتحه ــات الت  والمديري
أســماءها كالتالــي: 

ــتان(  ــوك( و)گلس ــفيد( و)باالبل ــاك س ــوا( و)خ ــات )بك مديري
ــراه.  ــة ف ــي والي ف

مديرية )جوند( في )بادغيس(. 
مديرية )چارسده( في )غور(.

مديرية )عبدهللا خيل( في )بنجشير(.
مديريتّي )بهارك( و)يمگان( في )بدخشان(. 

مديرية )تاله وبرفك( في )بغان(. 
مديريــات )نــوزاد( و)موســی قلعــه( و)ســنگين( و)خانشــين( 
ومقــّر مديريــة )باغــران( الــذي أنشــأته الحكومــة فــي مديريــة 

)موســی قلعــه( فــي )هلمنــد(.
مديرية )غوريان( في )هرات(. 

ــام  ــه ذال( و)إم ــي( و)قلع ــت أرچ ــاردره( و)دش ــات )چ مديري
ــدز(.  ــي )كن صاحــب( ف

مديرية )وانت وايگل( في )نورستان(. 
مديرية )كوهستان( في )سرپل(. 

مديرية )گواشته( في )بكتيكا(. 
غــار(  و)خواجــه  قلعــه(  ينگــي  و)  )اشــكمش(  مديريــات 

)تخــار(.  فــي  و)درقــد( 
مديرية )خروار( في )لوگر(. 

مديرية)خم آب( في )جوزجان(. 
مديريتّي )خواجه ناموسی( و)گورزيوان( في )فارياب(. 

مديرية )غورك( في )قندهار(. 
مديريتّي )خوگيانی( و) ناوه( في )غزني(. 

ومــن فتوحــات المجاهديــن فــي العــام الماضــي كان فتــح 
مدينــة )كنــدز( بتاريــخ 2015/9/28م وهــي ســادس أكبــر 
ــة  ــح مدين ــي فت ــي أفغانســتان. ســيطر المجاهــدون ف ــة ف مدين
)كنــدز( علــی جميــع اإلدارات الحكوميــة العســكرية والمدنيــة 
ــة.  ــع خــارج المدين ــذي كان يق ــة ســوی المطــار ال ــي المدين ف
وأحكــم المجاهــدون ســيطرتهم علــی المدينــة لمــّدة أكثــر 
ــاً لســكان المدينــة  ــم انســحبوا منهــا تجنيب ــام ث مــن عشــرة أي

ــا.  ــم عليه ــي الظال ــف األمريك القص
كســر المجاهــدون عنــد فتــح مدينــة )كنــدز( الســجن المركــزي 
للواليــة، وأخرجــوا منــه مئــآت المجاهديــن، كما اســتولوا علی 
ــی  ــرات إل ــن والمخاب ــق إدارات األم ــن وثائ ــرة م ــات كبي كّمي
جانــب اغتنامهــم آلالف القطــع مــن األســلحة الخفيفــة والثقيلــة 
وذخائرهــا المتنوعــة. ومــع أّن المجاهديــن لــم يُفصحــوا عــن 
ــة  ــكرية إال أّن لجن ــة والعس ــة األمني ــم للمصلح ــر الغنائ مقادي
تقّصــي الحقائــق المعيّنــة مــن قبــل الحكومــة العميلــة اعترفــت 
ــوع  ــن ن ــن م ــوي( ودبّابتي ــوع )هام ــن ن ــة م ــوع 37 دباب بوق
)T-6( وأكثــر مــن ألــف قطعــة مــن األســلحة إلــی جانــب 

المناظيرالليليــة فــي قبضــة المجاهديــن.
ــاق  ــدز( فقــد ضيــق المجاهــدون الخن ــی فتــح )كن وعــاوة عل
علــی مراكــز واليــات )غزنــي( و)زابــل( و)غــور( ممــا اضطــّر 

كثيــر مــن المســؤولين الحكوميــن للفــرار منهــا إلــی مناطــق 
أخــری. 

مدينــة  ســجن  2015/9/14م  بتاريــخ  المجاهــدون  كســر 
)غزنــي( المركــزي وحــّرروا 400 مجاهــد منــه. وفــي واليــات 
ــق طــوق الحصــار  )بغــان( و)هلمنــد( و)فاريــاب( أيضــا ُضيّ
علــی مراكــز الواليــات حتــی أصبحــت المقــّرات الحكوميــة فــي 

ــن.  ــران المجاهدي مرمــی ني
فــي  وفتوحاتهــم  المجاهديــن  انتصــارات  إلــی  نظرنــا  وإذا 
مختلــف الواليــات يمكننــا القــول بــأّن العــام الماضــي كان أكثــر 
األعــوام بســطاً للســيطرة علــی المناطــق مــن قبــل المجاهديــن. 

وفــي واليــة )كنــدز( طــرد المجاهــدون المليشــيات الحكوميــة 
المحليــة مــن مديريــات )چــاردره( و)گورتيپــه( و)قلعــه زال( 
و)إمــام صاحــب( و)دشــت أرچــي( و)علــی آبــاد( و)خــان آباد( 
ومنطقــة آقتــاش، وأحكمــوا حصارهــم حــول مدينــة )كنــدز(. 

ــز  ــن المراك ــراً م ــدون كثي ــح المجاه ــاً فت ــان( أيض ــي )بغ وف
ــۀ  ــزي و) دهن ــان المرك ــي مناطــق بغ ــة ف العســكرية واألمني
غــوري( و)پلخمــري( و)تالــه برفــك( و)بوركــه( ومناطــق 

ــری.  أخ

وكذلــك فتــح المجاهــدون فــي بدخشــان مراكــز كثيــرة للعــدّو 
و)أُرگــو(  و)جــرم(  و)راغســتان(  )وردوج(  مناطــق  فــي 
و)يمــگان( و)بهــارك(، وبذلــك اســتطاعوا أن يفتحــوا أمامهــم 
طــرق التنقــل بيــن المديريــات، واتســعت رقعــة ســيطرتهم إلــی 

ــرة.  ســاحات كثي

ــوزاد(  ــات )ن ــح مديري ــب فت ــی جان ــد( -إل ــة )هلمن ــي والي وف
و)موســی قلعــه( و)ســنگين( و)خانشــين(- دخــل المجاهــدون 
ــة  ــل منطق ــة مث ــذه الوالي ــي ه ــری ف ــرة أخ ــق كثي ــی مناط إل
)باباجــي( وطــردوا منهــا المليشــيات الحكوميــة، وتقّدمــوا 
فــي منطقــة )نادعلــي( أيضــاً. ودخلــت مناطــق )شــوركي( و) 
قلعــه گــز( و)حيدرآبــاد( مــن مديريــة )گرشــك( بشــكل كامــل 
فــي ســيطرة المجاهديــن. ولــم يبــق مــن مراكــز العــدّو ســوی 
بعــض النقــاط بيــن منطقتــي )ميرمنــداو( و) زمبيلــي(، وبســط 
ــان(  ــاحات )ده آدم خ ــم س ــی معظ ــيطرتهم عل ــدون س المجاه

أيضــا. 
اللتــان  المديريتــان  همــا  و)مارجــه(  )كجكــي(  ومديريتــا 
يســيطر العــدّو علــی مركزيهمــا فقــط، وبقيــة ســاحاتهما تحــت 

ســيطرة المجاهديــن.
القــول هــي أّن معظــم مناطــق واليــة )هلمنــد(  وخاصــة 
تخضــع اآلن لســيطرة المجاهديــن وينحصــر تواجــد العــدّو فــي 
مركــز الواليــة مدينــة )لشــكرگاه( وبعــض ســاحات مديريتــي 

ــاوه(. ــير( و) ن )گرمس

و مــن إنجــازات المجاهديــن فــي عــام 2015 م كان تقــّدم 
التــي انحصــرت  فــي واليــة )أرزگان(  الكبيــر  المجاهديــن 
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الســيطرة الحكوميــة فــي مركــز الواليــة ومراكــز المديريــات، 
المليشــيات  ســيطرة  تحــت  كانــت  التــي  ســاحاتها  وبقيــة 
الحكوميــة دخلــت اآلن تحــت ســيطرة المجاهديــن. وفــي العــام 
الماضــي طّهــر المجاهديــن مناطــق كثيــرة مــن شــّر الشــرطة 
ــو(  ــراود( و)چارچين ــق )ده ــي مناط ــة ف ــيات المحلي والمليش
و) چــوره( و)چنارتــو( و)تريــن كــوت( و)خــاص أرزگان( 
فــي واليــة )أرزگان(، واستســلمت معظــم مليشــيات )أرزگان( 
للمجاهديــن عــن طريــق برنامــج الدعــوة واإلرشــاد. وفــّر 
أشــهر قائــد للمليشــيات المدعو)عبــد الصمــد( مــن الواليــة. إّن 
المناطــق التــي فُتحــت فــي العــام الماضــي فــي واليــة )أرزگان( 

ــذا الموضــوع.  ل ه ــا يطــوِّ ــر أســماء جميعه ــرة، وذك كثي
ومــن أهــّم التطــورات فــي واليــة )أرزگان( فــي العــام الماضــي 
ــان( و) گاب  ــع هللا خ ــة )مطي ــن للوالي ــدي األم ــل قائ كان قت

خــان( واحــداً تلــو اآلخــر. 

و فــي شــمال أفغانســتان كانــت واليــات )بادغيــس( و)فاريــاب( 
ــح  ــي فت ــری الت ــات اآلخ ــي الوالي ــان( ه ــرپل( و)جوزج و)س
ــيطر  ــاب( س ــي )فاري ــرة . فف ــاحات كثي ــا س ــدون فيه المجاه
)ألمــار(  فــي مديريــات  المجاهــدون علــی مناطــق كثيــرة 
خواجــه  و)  كــوت(  و)بشــتون  و)چهلگــزي(  و)قيصــار( 
ــگاب(  ــيرين ت ــاچ( و) ش ــوان( و) غورم ناموســی( و)گورزي
ومنطقــي )شــاخ( و)قرائــي(، وقــد طــرد المجاهدون مليشــيات 
الجنــرال )دوســتم( مــن هــذه المناطــق االســتراتيجية الهامــة 

ــا ســيطرتهم.  ــو فيه وأحكم
و كذلــك طــرد المجاهــدون القــوات الحكوميــة مــن كثيــر مــن 
المناطــق الريفيــة فــي مديريــات )جونــد( و) قــادس( و)ســنگ 

آتــش(. 

وفــي واليــة )غــور( أيضاً طــرد المجاهــدون القوات العســكرية 
والمليشــيات المحليــة مــن كثيــر مــن أحيــاء مديريــات )دولينه( 
ــي  ــون ف ــراد الحكوميي ــم األف ــينكوت( وانض ــهرك( و)ش و)ش

شــكل جماعــات إلــی المجاهديــن. 
ــدون المليشــيايت  ــرد المجاه ــة )ســرپل( أيضــا ط ــي والي و ف
)كوهســتانات(  مديريــات  أحيــاء  مــن  كثيــر  مــن  المحليــة 
وصــارت  قلعــه(  و)ســوزمه  و)شــيرم(  چــارك(  و)ســنگ 

مراكــز تلــك المديريــات تحــت حصــار المجاهديــن.

وعــاوة علــی المناطــق الشــمالية فــإن مناطــق كثيــرة أخــری 
أيضــا خرجــت مــن ســيطرة العــدّو وهربــت منهــا القــوات 
الحكوميــة وهــي اآلن تحــت ســيطرة المجاهديــن بشــكل كامــل 
ــة  ــا وهــي منطق ــی معظــم مناطقه أو يســيطر المجاهــدون عل
)عليشــير( فــي )خوســت( ومناطــق )شــلگر( و)واغــز( و)ده 
يــك( وســاحات كثيــرة مــن أطــراف مدينــة غزنــي فــي واليــة 
و)باالبلــوك(  ســفيد(  و)خــاك  )بكــوا(  ومناطــق  )غزنــي( 
و)گلســتان( وأحيــاء كثيــرة مــن منطقــة )پشــت رود( في والية 
ــوا(  ــته( و)وازه خ ــه( و)گوش ــق )اومن ــك مناط ــراه( وكذل )ف
فــي )بكتيــكا( ومنطقــة )كهمــرد( فــي )باميــان( وكذلــك مناطــق 
كثيــرة فــي مناطــق )مــروره( و) چپــه دره( و)مانوگــی( فــي 
واليــة )كنــر( وكذلــك أحيــاء كثيــرة مــن مديريــة )شــيخ علــی( 
فــي )بــروان( وســاحات مــن مديريــة )تــگاب( فــي )كاپيســا( 
وشــعابا كثيــرة مــن مديريــة )گيــراب( فــي واليــة )دايكنــدي(.

ــداب( و) شــاجوی( والمناطــق التابعــة  ــّي )أرغن وفــي مديريت
لمركــز الواليــة )قــات( أيضــا فتحــت مناطــق كثيــرة بيــد 

المجاهديــن. 
و أمــا فــي واليــة )هــرات( فقــد فتــح المجاهــدون مناطــق 
ــان(،  ــه( و)شــيندند( و)غوري ــرة مــن مديريات)كشــك كهن كثي
كمــا فتحــوا فــي واليــة )لوگــر( مديريــة )خــروار( بشــكل 
ــرخ(  ــي )ن ــرة ف ــی مناطــق كثي ــل وبســطوا ســيطرتهم عل كام

و)أزره(. و)خوشــی( 
وفــي واليــة )ميــدان وردگ( أيضــا وضــع المجاهــدون نقطــة 
النهايــة لتواجــد المليشــيات المحليــة فــي منطقــة )جلريــز( كما 
فتحــوا 15 نقطــة أمنيــة للعــدّو علــی طريــق ميــدان – باميــان(.
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ــول  ــع حل ــتنخفض م ــن س ــات المجاهدي ــدّو أن هجم ــن الع يظ
فصــل الخريــف والشــتاء القــارص، إال أنــه -بحمــد هللا- أرهقت 
ــك  ــرة فــي مطــار قندهــار العــدّو، وكذل العــدو الهجمــات األخي
عمليــات كابــول وتقــدم المجاهديــن فــي هلمنــد وشــمالي الباد، 
وأتعبــت أعصابهــم، وحطّمــت معنوياتهــم، فباتــوا ال يقــدرون 
علــى مواجهــة المجاهديــن، فهــم فــي حالــة دفــاع منــذ بدايــة 
العــام الحالــي، وظروفهــم حتــى اللحظــة تــزداد ســوءاً بمــرور 

كل يــوم.
ــي  ــة ف ــي دامــت 29 ســاعة كامل ــة الت ــة قندهــار النوعي عملي
مطــار قندهــار، وكبــدت األعــداء خســائر فادحــة فــي األرواح 
ــاء  ــود العم ــن جن ــات م ــل وجــرح المئ ــث قت ــكات حي والممتل
ــة  ــة منقطع ــدة وعملي ــة فري ــة نوعي ــت عملي ــن؛ كان والمحتلي
النظيــر، عمليــة لــم يتوقــع األعــداء وقوعهــا خاصــة فــي 

ــل  ــم ســيواجهون مث ــوا يحســبون أنه ــم يكون ــام، ول ــذه األي ه
هــذه العمليــة البطوليــة وســيجرعون كأس العلقــم بأيــدي 
ــة  ــال الخيب ــيجّرون أذي ــار، وس ــا الكب ــة ورجاالته ــال األم أبط

والخســران.
لقــد كانــت تلــك العمليــة المباركــة محــط اهتمــام األعــداء وكان 
ذلــك واضحــاً الســيما فــي وســائل اإلعــام كـــ "بــي بــي ســي" 
و"إذاعــة آزادي" و" قنــاة طلــوع" وغيرهــا، حيــث كانت في 
ــد اســتمرت  ــر. فق ــات والتقاري ــي اإلحصائي ــض فاحــش ف تناق
هــذه العمليــة البطوليــة زهــاء 30 ســاعة وكان لهــا مكتســبات 
كبيــرة، وكان المجاهــدون االنغماســيون يقدمــون بيــن الفينــة 
والفينــة التقاريــر عــن هــذه العمليــة عبــر الاســلكي، ويــرّدون 
فــي  المجاهديــن  مقتــل  عــن  يشــيعونه  األعــداء  كان  مــا 
الســاعات األولــى مــن ابتــداء المعركــة، والرقــم الحقيقــي عــن 
ــيون  ــدون االنغماس ــه المجاه ــر ب ــا أخب ــو م ــدّو ه ــا الع ضحاي

عندمــا رأوا بــأم أعينهــم جثــث األعــداء فــي الســاحة.
بــدأ هــذا الهجــوم البطولــي علــى المطــار بعــد 24 ســاعة مــن 
عمليــة بطوليــة أخــرى نفذهــا أبطــال اإلســام واســتهدفوا 
مراكــز األعــداء فــي مدينــة قندهــار، وهــي أيضــاً كبــدت 
باألمــر  ليــس  العمليــات  فتنفيــذ  فادحــة.  األعــداء خســائر 
الســهل فــي مدينــة تشــبه حصنــاً منيعــاً، والخبــراء فــي األمــور 

ــد. ــا نقص ــون م ــكرية يفقه العس
ــى مطــار  ــة عل ــة البطولي ــى العملي ــوم كامــل عل ــم يمــض ي ول
قندهــار حتــى  رأينــا عمليــة نوعيــة أخــرى فــي مدينــة كابــول 
مــن قبــل جماعــة مــن االستشــهاديين األبطــال، اســتهدفوا 
ــور"،  ــير ب ــة "ش ــي منطق ــة وه ــتراتيجية محصن ــة اس منطق
واســتهدفوا دار ضيافــة يبيــت فيــه األجانــب كانــت قريبــاً مــن 
ــب  ــدام األجان ــت أق ــن تح ــزت األرض م ــبانيا، فُزل ــفارة إس س
مــرة أخــرى، واســتُهدف رجــال األمــن األجانــب الذيــن يقدمون 
آراءهــم وينقلــون خبراتهــم العســكرية إلــى عمائهــم، والغرو 
بأنهــم كانــوا يجتمعــون هنالــك ألمــور مهمــة، ووفقــاً لتقريــر 
"بــي بــي ســي" فــإن هــذه العمليــة اســتمرت زهــاء 10 
ــب  ــن األجان ــود المحتلي ــن جن ــرح 17 م ــل وج ــاعات، وقت س
وعمائهــم. وبــدى مــن الواضــح للجميــع دجــل اإلعــام، 
ينقــل  ال  حيــث  ديدنــه،  الحقائــق  علــى  والتعتيــم  فالتكتيــم 
األخبــار الموثوقــة بــل كثيــراً مــا يغطــي الحقائــق ويقلــل حجــم 
الخســائر. وقــد كان لهــذه العمليــة النوعيــة عظيــم األثــر فــي 
قلــوب  فــي  الهلــع والرعــب  العــدو وزرع  زعزعــة أركان 

ــوده. جن
وبعــد مــرور أســابيع علــى هــذه العمليــات البطوليــة الجاريــة 
فــي البــاد، اضطــرت الحكومــة العميلــة إلــى تغييــرات أمنيــة 
مهمــة داخــل صفوفهــا، األمــر الــذي أثبــت للجميــع مــدى 
ضعــف هــذه الحكومــة االئتافيــة وتشــتتها وتمزقهــا، وال أدل 
علــى ذلــك مــن اســتقالة الجنــرال نبيــل رئيــس االســتخبارات 

مــن منصبــه مؤخــراً.
وفــي األخيــر ندعــو هللا ســبحانه وتعالــى أن يتقبــل مــن األبطال 
االنغماســيين تضحياتهــم المباركــة التــي قدموهــا فــي ســبيله، 
ونقــدم إليهــم أطيــب الســام وأحســن التحيــة، ســائلين المولــى 

عزوجــل أن أن يجعلهــم فــي فردوســه األعلــى.

   البطوالت الجهادية

من
مطار قندهار

إىل
شريبور كابول

بقلم: أبو صهيب الحقاني
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انصــرم العــام الميــادي 2015، وكان عامــاً عســيراً علــى االحتــال األمريكــي والحلــف 
ــم  ــر مطع ــم تفجي ــام، شــهد العال ــذا الع ــي أفغانســتان. فخــال ه ــم ف األطلســي وعماءه
فرنســي فــي كابــول، وشــهد العالــم "أن طالبــان عــّززت تقدمهــا فــي إقليــم هلمنــد، وأن 
مقاتلــي اإلمــارة اإلســامية شــنّوا هجمــات عديــدة ضــّد مواقــع قــوات الحكومــة العميلــة 
ــة "ســنجين"  ــو منطق ــدم نح ــن التق ــوا م ــي أفغانســتان، وتمّكن ــد جنوب ــم هلمن ــي إقلي ف
شــمال شــرق اإلقليــم، وشــهد العالــم كيــف اقتحــم جنود اإلمــارة مطــار "قندهــار"، وكيف 
اقتحمــوا دار ضيافــة تابعــة للمحتليــن األجانــب وســط العاصمــة كابــل، وخــال هــذا العــام 
شــهد العالــم فــي "كابــل" مقتــل إســبانيين وأربعــة مــن الشــرطة العميلــة، بهجــوم نفــذه 
ــة  ــي بالعاصم ــي الدبلوماس ــبانية بالح ــفارة اإلس ــرب الس ــامية ق ــارة اإلس ــوا اإلم مقاتل
كابــل، كمــا شــهد العالــم متحــدَث اإلمــارة اإلســامية وهــو يعلــن مســؤولية الحركــة عــن 
الهجــوم علــى قاعــدة "بغــرام" ويشــير إلــى أّن التفجيــر أســفر عــن مقتــل 19 أميركيــا، 
وخــال هــذا العــام شــهد العالــم ســقوط مدينــة "قنــدوز" شــمال أفغانســتان بأيــدي 
المجاهديــن ســقوطاً مفاجئــاً أثــار حيــرة الجميــع، كمــا شــهد العالــم خــال العــام المنصــرم 
مئــات االقتحامــت العســكرية والعمليــات الهجوميــة واالنغماســية واالستشــهادية ألبطــال 

اإلمــارة اإلســامية.
إّن هــذه االقتحامــات وكذلــك عشــرات بل مئــات العمليــات الهجومية واالنغماســية لمقاتلي 
اإلمــارة اإلســامية التــي توالــت فــي أشــهر متقاربــة دفعــت صحفــاً أميركيــة وأوروبيــة 
ووســائل إعــام محليــة إلــى أن تنشــر تقاريرعــن األوضــاع فــي أفغانســتان تعتــرف فيهــا 
بــأّن اإلمــارة اإلســامية أصبحــت حاليــاً فــي وضــع ميدانــي أكثــر تطــوراً ونمــواً بالنســبة 
ــا:  ــي إحــدى تقريراته ــت "واشــنطن بوســت" ف ــث قال ــا، حي ــي قبله ــى الســنوات الت إل
ــات  ــد بتقييم ــكل متزاي ــون بش ــدؤوا يُدل ــن ب ــان واألميركيي ــؤولين األفغ ــار المس "إّن كب
متشــائمة حــول موقــف القــوات الحكوميــة وتنامــي تهديــدات حركــة طالبــان". وأضافــت 
أّن العــام الجــاري شــهد مقتــل حوالــي 7000 مــن القــوات األفغانيــة وجــرح حوالــي 12 
ــام 2014،  ــي ع ــن ف ــى والمصابي ــن القتل ــبتها %26 ع ــغ نس ــادة تبل ــن بزي ــا آخري ألف
ثــّم اعترفــت الصحيفــة بصعــود اإلمــارة اإلســامية، مشــيرة إلــى أنــه ونتيجــة لصعــود 
حركــة طالبــان المذكــور تــم نشــر المزيــد مــن قــوات العمليــات الخاصــة األميركيــة فــي 
مناطــق الخطــر لمســاعدة الشــرطة األفغانيــة، األمــر الــذي أّدى لتزايــد القتلــى والجرحــى 
األميركييــن فــي األشــهر األخيرة.ثــم علّقــت الصحيفــة المذكــورة: "بــأّن تزايــد الضحايــا 

األميركييــن فــي أفغانســتان يــدّل علــى أن نهايــة هــذه الحــرب بعيــدة المنــال". 
وذكــرت  التقاريــر المنشــورة أيضــاً أّن فــي  الوقــت الــذي تشــهد فيــه "طالبــان" 
ــة فــي كابــول غارقــة فــي مشــكاتها كضعــف  نمــّواً مشــهوداً، ال تــزال الحكومــة العميل
االقتصــاد، وارتفــاع البطالــة واستشــراء الفســاد، األمــر الــذي ولـّـد تذّمــراً وغضبــاً عاّمــاً 
ــات النــاس، ولــم تكــن  ضــد الحكومــة، فالحكومــة الضعيفــة فــي كابــول لــم تحقــق توقّع

ــط والنظــام". ــا تفتقرللضب ــم، وقواته ــى مســتوى آماله عل
ــي %30 مــن  ــى أكثــر مــن حوال  الشــك أّن حركــة اإلمــارة اإلســامية تســيطرحالياً عل
ــى  ــا عل ــيطر أيض ــي تس ــا، وه ــراف أعدائه ــاد باعت ــاء الب ــع أنح ــي جمي ــات ف المقاطع
مســاحة مــن األرض أكبــر مــن أي مســاحة ســيطرت عليهــا منــذ 2001م، وتقــف علــى 

ــد مــن عواصــم المحافظــات. مشــارف العدي
ــاري  ــارة لمط ــود اإلم ــام جن ــتان، واقتح ــمال أفغانس ــدوز" ش ــة "قن ــقوط  مدين وإّن س
"قندهار" و"كابول" إن دّل على شــيء فإنما يدل على أن اإلمارة اإلســامية اســتطاعت 
ــا  ــدن االســتراتيجية بم ــة عواصــم المحافظــات والم ــط كاف ــي محي ــا ف ــف وجوده أن تكثّ
فيهــا "كابــول" و"قندهــار"، ويــدل أيضــاً علــى أّن جنــود اإلمــارة اإلســامية قادمــون 
ــي إرادتهــم  ــة وعــزم ف ــي إيمانهــم ورســوخ فــي عقيدتهــم القتالي ــادة ف هــذه المــرة بزي
الباســلة وقــوة فــي عتادهــم، ويــدّل علــى أّن جميــع مــا بذلتــه الواليــات المتحــدة والحلــف 
ــها  ــا وتهميش ــارة ومحاربته ــذه اإلم ــوال لتدميره ــاعي وأم ــود ومس ــن جه ــي م األطلس
خــال األعــوام المنصرمــة ذهبــت كلهــا أدراج الريــاح، وأن الغــزاة فــي أفغانســتان لــن 
ينالــوا مــن هــذه األرض الطيبــة إال حســرة علــى ماأنفقــوا مــن أمــوال، وإال ندامــة علــى 

مــا فقــدوا مــن أرواح بــإذن هللا تعالــى.
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بقلم: سيف هللا هروي
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بقلم: عرفان بلخي

يقــول الدكتــور أحمــد أميــن رحمــه هللا: "يــكاد الباحثــون، 
ــب صحفهــم ووثائقهــم  ــي تقلي ويجهــد المؤرخــون أنفســهم ف
لمعرفــة الســبب فــي أن المســلمين فــي أول أمرهــم أتــوا 
ــي آخــر  ــزوا وفتحــوا وســادوا، والمســلمون ف ــب، فغ بالعجائ
ــتكانوا،  ــوا واس ــوا وذل ــاً، فضعف ــب أيض ــوا بالعجائ ــم أت أمره
والقــرآن هــو القــرآن، وتعاليــم اإلســام هــي تعاليــم اإلســام، 
وال إلــه إال هللا هــي ال إلــه إال هللا، وكل شــيء هــو كل شــيء، 
ويذهبــون فــي تعليــل ذلــك مذاهــب شــتى، ويســلكون مســالك 
متعــددة. وال أرى لذلــك إال ســبباً واحــداً هــو الفــرق بيــن الديــن 
ــر  ــن الحري ــرق بي ــرف الف ــل تع ــي. ه ــن الصناع ــق والدي الح
الطبيعــي والحريــر الصناعــي؟ وهــل تعــرف الفــرق بيــن األســد 
وصــورة األســد؟ وهــل تعــرف الفــرق بيــن الدنيــا فــي الخــارج 
والدنيــا فــي الخريطــة؟ وهــل تعــرف الفــرق بيــن عملــك فــي 
اليقظــة وعملــك فــي المنــام؟ وهــل تعــرف الفــرق بيــن النــار 
أمامــك وهــي تلتهــب وتأتــي علــى كل مــا يقــدم لهــا مــن وقــود، 
وبيــن نطقــك بكلمــة النــار وهــي تجــري علــى لســانك وال 
تمســه بســوء؟ وهــل تعــرف الفــرق بيــن إنســان يســعى فــي 
ــن إنســان مــن جبــس وضــع فــي متجــر لتعــرض  ــاة وبي الحي
ــى  ــة الثكل ــن النائح ــرق بي ــرف الف ــل تع ــس؟ وه ــه الماب علي
ــن والكحــل؟  ــن التكحــل فــي العيني والنائحــة المســتأجرة؟ وبي
ــى  ــاس عل ــاة والن ــي الحي ــاس ف ــن الن ــرق بي ــرف الف وهــل تع

ــن الصــوت والصــدى؟. الشاشــة؟ وهــل تعــرف الفــرق بي
إن عرفــت ذلــك فهــو عينــه الفــرق بيــن الديــن الحــق والديــن 
ــه  ــا ل ــى أن يحي ــه عل ــل صاحب ــق يحم ــن الح ــي، الدي الصناع
ويحــارب لــه. والديــن الصناعــي يحمــل صاحبــه علــى أن 
يحيــا بــه ويحــارب بــه ويتاجــر بــه ويحتــال بــه. الديــن الحــق 
ــن  ــوق كل سياســة. والدي ــوق كل ســلطة وف ــه ف يحمــل صاحب
ليخــدم  الديــن  يلــوي  أن  علــى  يحمــل صاحبــه  الصناعــي 
الســلطة ويخــدم السياســة. الديــن الحــق قلــب وقــوة، والديــن 
الصناعــي نحــو وصــرف وإعــراب وكام وتأويــل. الديــن 
ــدم، وغضــب للحــق، ونفــور مــن  الحــق امتــزاج بالــروح وال
الظلــم، ومــوت فــي تحقيــق العــدل. والديــن الصناعــي عمامــة 

ــع. ــاء يلم ــرة وقب كبي
)الشــهادة( فــي الديــن الحــق هــي كمــا قــال هللا تعالــى: )إن هللا 
ــة  ــم الجن ــأن له ــم ب ــن أنفســهم وأمواله ــن المؤمني اشــترى م
ــون( و)الشــهادة( فــي  ــون ويُقتَل يقاتلــون فــي ســبيل هللا فيَقتُل
الديــن الصناعــي إعــراب جملــة وتخريــج متــن وتفســير شــرح 
ــراض  ــف ورّد االعت ــوِل مؤلِّ ــح ق ــية( وتصحي ــه )حاش وتوجي
عليــه. الديــن الحــق تحســين عاقــة اإلنســان بــاهلل، وتحســين 

ــاهلل.  ــاً ب ــم جميع ــن عاقته ــان، لتحس ــان باإلنس ــة اإلنس عاق
والديــن الصناعــي تحســين عاقة صاحبه باإلنســان الســتدرار 

رزق، أو كســب جــاه أو تحصيــل مغنــم، أو دفــع َمغــَرم".
ــد  ــال أح ــن مق ــة - م ــة الطويل ــذه المقدم ــث به ــبة الحدي مناس
ــات«  ــس شــورى الحراســة والثب ــاء- هــو تشــكيل »مجل األدب
ــي  ــوة، مفت ــزب الدع ــم ح ــة زعي ــرة برئاس ــة األخي ــي األون ف
إيســاف: األســتاذ ســياف، تحــت غطــاء إصــاح الحكومــة 

ومنحهــا المشــورات النافعــة. 
إن الذيــن يشــاركون بالعضويــة فــي هــذا المجلــس هــم أعضــاء 
فــي مجلــس النــواب ومــن المجاهديــن البارزيــن ممــن يشــار 
إليهــم بالبنــان ومــن أبــرز الشــخصيات المعروفــة وأعضائــه 
رب  عبــد  الســابق  االســامي  االتحــاد  حــزب  زعيــم  هــم: 
الرســول ســياف، وعبــد الهــادي ارغنديــوال، ومحمــد يونــس 
قانونــي، وعبــد الــرؤوف إبراهيمــي، وفضــل هــادي مســلميار، 
ــد  ــد إســماعيل خــان، وبســم هللا خــان محمــدي، ومحم ومحم

عمــر داوود زاي.
قــال ســياف زعيــم المجلــس فــي إطــار تأكيــده علــى ضــرورة 
ليــس  تشــكيله  مــن  الهــدف  "إن  المجلــس:  هــذا  تشــكيل 
اإلطاحــة بالحكومــة الحاليــة وإنمــا الهــدف مــن هــذا هــو 
مســاندة الحكومــة ودعمهــا". الحكومــة التــي تشــّكلت بإمــرة 
أمريــكا المعتديــة الغاشــمة التــي شــنت حربــا شــعواء عارمــة 
همجيــة ضــد شــعبنا الباســل منــذ ربــع قــرن وكان مــن نتائجهــا 
ــا المدنييــن العــزل وآالم ومصائــب  مئــات اآلالف مــن الضحاي
وجــروح ودمــاء ودمــوع، قُصفــت القــرى بمــن فيهــا بأكملهــا 
ــوب وقرحــت  ــادة والمحــو الكامــل، ففجعــت القل ــى حــد اإلب إل
وداســت  وهدمــت  والنســل،  الحــرث  وأهلكــت  األكبــاد 
ــدارس  ــت الم ــة، وقصف ــوت اآلمن ــفت البي ــعائرالدين، ونس ش
والمســاجد، وأســرت المدنييــن وزجتهــم فــي دياجيــر الســجون 
أيــدي أمريــكا اآلثمــة وأيــدي  والمعتقــات، هــذا مافعلتــه 
الحــرب  زعمــاء  حرمــان  أن  الجميــع  ويعــرف  حلفائهــا، 
دفعهــم  الحكومــة  فــي  الفعالــة  المســاهمة  مــن  الســابقين 
ــن  ــوا م ــى ال يُحرم ــورى حت ــذا الش ــكيل ه ــن تش ــان ع لإلع

ــاس.  ــاد واالخت ــي الفس ــال ف ــوض الفع ــب والخ النه
ــامية:  ــارة االس ــم االم ــدث باس ــد المتح ــح هللا مجاه ــال ذبي ق
أن تشــكيل هــذا الشــورى الجديــد جــاء فــي الوقــت الــذي 
ــد  ــى تزاي ــة إل ــاد، إضاف ــل مــن الب ــدأ ســادة العمــاء بالرحي ب
سلســة فتوحــات المجاهديــن وتضييــق الخنــاق علــى الحكومــة 
العميلــة وســلطاتها، مــا دفــع لــورادات الحــرب وســادة الفســاد 
وفــي ظــل تزايــد خوفهــم علــى انهيــار الحكومــة الحاليــة إلــى 
انقالب

 املفاهيم!
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تشــكيل المجلــس الداعــم الجديــد للحكومــة االئتافيــة ذات 
رأســين.

هــذا  بزعيــم  تعريــف  بطاقــة  اليــوم بصــدد عــرض  نحــن 
الرســول  عبــد  اليــوم  عميــل  األمــس،  مجاهــد  المجلــس، 
ســياف، الــذي عندمــا درس فــي مصــر عــّدل اســمه إلــى عبــد 
ــم ســافر  ــة الشــريعة ث ــن كلي رب الرســول ســياف، تخــرج م
إلــى مصــر ســنة 1971م ورجــع إلــى البلــد بعــد الحصــول على 
شــهادة الماجســتير مــن قســم الحديــث بجامعــة األزهــر وأعلــن 
تشــكيل حــزب سياســي باســم "االتحــاد اإلســامي لمجاهــدي 
ــاً  ــه يتلقــى دعم أفغانســتان"، وكان االتحــاد اإلســامي بقيادت
ــة.  ــة والعربي ــات اإلســامية الســيما الغربي ــن الجه ــراً م كبي

لقــد خــاض ســياف معــارك عــدة ضــد حــزب الوحــدة الشــيعي 
ــف  ــار( ووق ــن حكمتي ــب الدي ــادة قل ــامي )بقي ــزب اإلس والح
ســياف ضــد حركــة طالبــان اإلســامية مــع أحمد شــاه مســعود، 
الجبهــة اإلســامية  باســم  الشــمالي  التحالــف  فــي  ودخــل 
المتحــدة مــع دوســتم والشــيعة والجمعيــة اإلســامية وأخيــراً 
مــع التحالــف الغربــي بقيــادة بــوش وأوبامــا علــى غــرار قــول 

الشــاعر األفغانــي رحمــه هللا القائــل:
چی د می او دمطرب په خوند خبر شو

صوفی پريښودلو نفل داشراق
ته چی پند وايی ناصحه ورحمان ته
کاشکی وران کړو هغه کښلی دميثاق

يعنــي: لمــا ذاق الصوفــي المــراوغ طعــم الخمــر ورأى عطــف 
الســاقي أعــرض عــن نوافــل اإلشــراق

حقاً إن النصيحة ال تنفع إذا كانت الشقاوة أزلية!
ــي تفســير  ــة واســعة ف ــف الظــال رحمــه هللا رحم ــول مؤل يق
آيــة: )ومــن النــاس مــن يعجبــك قولــه فــي الحيــاة الدنيــا.....(؛ 
"هــذا الــذي يتحــدث، فيصــور لــك نفســه خاصــة مــن الخيــر، 
ومــن اإلخــاص، ومــن التجــرد، ومــن الحــب، ومــن الرغبــة 
فــي إفاضــة الخيــر والبــر والســعادة والطهــارة علــى النــاس.. 
ــك  ــانه، وتعجب ــة لس ــك ذالق ــه، تعجب ــك حديث ــذي يعجب ــذا ال ه
نبــرة صوتــه، ويعجبــك حديثــه عــن الخيــر والبــر والصــاح... 
)وهــو ألــد الخصــام(! تزدحــم نفســه باللــدد والخصومــة، فــا 
ظــل فيهــا للــود والســماحة، وال موضــع فيهــا للحــب والخيــر، 
وال مــكان فيهــا للتجمــل واإليثــار. هــذا الــذي يتناقــض ظاهــره 
وباطنــه، ويتنافــر مظهــره ومخبــره.. هــذا الــذي يتقــن الكــذب 

والتمويــه والدهــان..
وهللا ســبحانه يعلــم المؤمنيــن والمنافقيــن. وهللا ســبحانه يعلــم 
مــا تنطــوي عليــه الصــدور. ولكــن األحــداث ومداولــة األيــام 
بيــن النــاس تكشــف المخبــوء، وتجعلــه واقعــا فــي حيــاة 
ــاق  ــى عمــل ظاهــر، وتحــول النف ــاس، وتحــول اإليمــان إل الن
كذلــك إلــى تصــرف ظاهــر، ومــن ثــم يتعلــق بــه الحســاب 
ــى مــا يعلمــه  ــاس عل والجــزاء، فــاهلل ســبحانه ال يحاســب الن

ــم". ــى وقوعــه منه ــن يحاســبهم عل ــم ولك ــن أمره م
ــون  ــن يعتل ــم الذي ــوء ه ــاء الس ــاء: إن علم ــد الخطب ــال أح ق
عمائــم  ويلبســون  بالميكروفونــات،  ويمســكون  المنابــر، 
الشــيوخ وبُردهــم، ويســكنون القصــور الفارهــة، ويتصــدرون 

ــاً وال  ــون حق ــل ال يقول ــون، ب ــا ال يفعل ــون م ــاوى، ويقول للفت
ــون. يفعل

 يقــول وحيــد مجــده المحلــل السياســي: أن أحــداً ممــن جمــع 
الِســيَر لقيــادات الجهــاد فــي كتــاب أســماه »تذکــرة األشــقياء« 
وســلمه إلــيَّ حتــى أدرج فيهــا خاطراتــي وأبــدي وجهــة نظــري 
فــي مصطلحــات مطالبــه. ولكننــي انتقــدت مــن كتابــات الكاتــب 
التــي جمعهــا مــن أيــام االعتقــال فــي ســجن، دهمزنــج، ونقلهــا 
کاظــم شــارقي والشــهيد  الشــهيد محمــد  مــن تصريحــات 
ــت  ــياف وقل ــتاذ س ــول األس ــي ح ــور بروان ــوی عبدالغف المول
ــا  ــب أن ال يحتويه ــك ويج ــتجيب لذل ــم ال تس ــة القل ــه إن عف ل

الكتــاب.
وكان مــا جمــع فــي هــذا الكتــاب غيــر المطبــوع يحتــوي علــى 
ــرة  ــة، تذك ــة كتاب ــى طريق ــياف عل ــتاذ س ــوال األس ــرح أح ش
ــدأ  ــد يب ــن عطــار ق ــد الدي ــات الشــيخ فري ــاء، مــن مؤلف األولي

ــي: كاآلت
ــي،  ــاس الراع ــس لب ــذي يلب ــب ال ــن، والذئ ــيء الزم ــك س ذل
الرســول  رب  عبــد  المنصــف،  غيــر  العقــارات  وغاصــب 
الســياف، مظالمــه كثيــرة، ومکائــده التحصــى، وال يكفيهــا 
ــه :".......وذهــب  ــي مقال ــف مجــده ف ــذا المختصــر. ويضي ه
ممثلــون مــن المجاهديــن العــرب عنــد األســتاذ ســياف وقالــوا 
لــه إنــه وبســبب مشــاركتهم فــي الجهــاد األفغانــي فإنــه ال 
وطــن علــى وجــه المعمــورة يؤويهــم إال فــي هــذا الوطــن الذي 
ــم  ــه، ووعده ــاء في ــه البق ــوا من ــره وطلب ــل تحري ــوا ألج قاتل
األســتاذ ســياف بأنــه ســيطلب مــن األســتاذ برهــان الديــن 
ــل  ــك بالفع ــدث ذل ــة وح ــية األفغاني ــم الجنس ــي أن يمنحه ربان
وأمــر األســتاذ ربانــي وزيــر الداخليــة فــي حكومتــه المهنــدس 
ــة  ــات هوي ــرب بطاق ــح هــؤالء الع ــد زاي بمن ــد شــاه أحم أحم

أفغانســتان )التذكــرة(.
وكان العديــد منهــم يريــدون شــراء منــازل لهــم فــي العاصمــة 
كابــول، وقــال لهــم األســتاذ ســياف بجمــع مبالغهــم عــن طريــق 
المهنــدس بشــير إلــى المهنــدس أحمــد شــاه أحمــد زاي وزيــر 

الداخليــة آنــذاك.
وبــاع هــؤالء العــرب ممتلكاتهــم فــي بلدانهــم وأتــوا بمبالغهــا 
إلــى بيشــاور واشــترى المهنــدس أحمد شــاه أحمــد زاي منازل 
لهــؤالء العــرب فــي العاصمــة األفغانيــة كابــول وفــي النتيجــة 
أشــيع أن المهنــدس أحمــد شــاه أحمــد زاي اشــترى عشــرات 

المنــازل فــي كابــول لــه خاصــة.
وبمجــرد ســيطرة طالبــان علــى كابــول لجــأ المهنــدس أحمــد 
شــاه أحمــد زاي إلــى الخــارج واألســتاذ ســياف كان مطــروداً 
فــي الشــمال األفغانــي إلــى أن ســقط نظــام طالبــان وعــاد 
ــن  ــياف م ــتاذ س ــب األس ــرة طل ــد فت ــول وبع ــى كاب ــان إل االثن
المهنــدس أحمــد زاي تحويــل هــذه المنــازل التــي تــم شــراؤها 
باســم أحمــد زاي إليــه وفــي المقابــل قــال لــه المهنــدس أحمــد 
زاي إن هــذه المنــازل هــي ملكيــة خاصــة للمجاهديــن العــرب 
ــي  ــال إن مالك ــياف ق ــن س ــا ولك ــى جانبن ــدوا إل ــن جاه والذي
ــى أفغانســتان  ــو عــادوا إل ــون ول ــازل إرهابي ــع هــذه المن جمي

ــكا". ــى أمري ــم وتســليمهم إل فيجــب اعتقاله
يتبع...
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»أفغانستان«
خالل شهر ديسمبر 2015م

إعداد: أحمد الفارسي

♦ خسائر المحتلين األجانب:
لقــد تكبــد المحتلــون األجانــب خــال شــهر ديســمبر مــن عــام 
2015م خســائر فادحــة جــراء هجمــات المجاهديــن البطوليــة 
علــى قواعدهــم، رغــم تقوقعهــم فــي قواعدهــم وهروبهــم مــن 
الســاحات وتركهــا ألذنابهــم العمــاء، فالتقاريــر الموثوقــة 
ــائرهم، وإن  ــن خس ــم ع ــدون التكت ــم يتعم ــك إال أنه ــد ذل تؤك
كانــوا يضطــرون فــي بعــض األحيــان لاعتــراف ببعــض 
قتاهــم، ففــي هــذا الشــهر أعلنــوا مقتــل 6 فقــط مــن جنودهــم. 
وبهــذا يصــل عــدد قتاهــم فــي العــام الحالــي إلــى 27 قتيــاً، 
بينمــا يصــل عــدد قتلــى العــدو اإلجمالــي طيلــة أعــوام االحتــال 
إلــى 3512 قتيــاً، 2378 منهــم يحملــون الجنســية األمريكية، 
و455 منهــم يحملــون الجنســية البريطانيــة، والبقيــة مــن 

ــة األخــرى. ــدول المتحالف ال
ــا  ــي أن م ــان ه ــا اثن ــف عليه ــي ال يختل ــة الت ــر أن الحقيق غي
ــار  ــر معش ــل عش ــاه ال يص ــدد قت ــن ع ــدّو م ــه الع ــرف ب يعت
مــا يــدور علــى الســاحة األفغانيــة مــن الخســائر، فخــال هــذا 
ــروان.  ــول وب ــد وكاب ــة هلمن ــي والي ــل العشــرات ف الشــهر قت

كمــا أن التقاريــر التــي قدمهــا األعــداء تفيــد بأنــه فــي يــوم 12 
مــن هــذا الشــهر قُتــل جنــدي أميركــي فــي واليــة كابــول و 6 

ــروان. ــة ب ــة باغــرام بوالي ــي مديري آخــرون ف
ــة  ــنوات األربع ــال الس ــه خ ــدّو أن ــادر الع ــض مص ــد بع وتفي
ــن  ــف م ــن 34 أل ــل ع ــا ال يق ــرح م ــل وج ــة قت عشــر الماضي
ــة ال تعكــس عشــر معشــار  ــال، وهــذه اإلحصائي ــود االحت جن
العــدّو، فالذيــن فقــدوا أطرافهــم  العــدد الحقيقــي لضحايــا 
ورجعــوا مــن الحــرب هــم عشــرات اآلالف، ومعظمهــم يعانــون 

ــة. ــراض العصبي األم

♦ خسائر العماء:
ــوم  ــان صــادر لهــا ي ــة فــي بي ــاع األفغاني اعترفــت وزارة الدف
األربعــاء 16 مــن ديســمبر بــأن الخســائر فــي صفــوف جنودها 
ارتفعــت %27 مقارنــة بالعــام الماضــي، وبــات المجاهــدون 

تحديــاً كبيــراً أمــام المحتليــن وعمائهــم.
ــل  ــي تلقاهــا العــدو مــن قب ــك الخســائر الت وســنذكر بعــض تل

ــة: ــق المختلف ــي المناط ــن ف المجاهدي
فــي يــوم الســبت 12 مــن ديســمبر قتــل مديــر مديريــة بركــي 
بواليــة بغــان بأيــدي المجاهديــن. وفــي يــوم الثاثــاء 22 مــن 
هــذا الشــهر قتــل ضابــط كبيــر لألعــداء مــع 12 مــن مرافقيــه 

ــوادث  ــى الح ــارة إل ــر باإلش ــذا التقري ــي ه ــی ف ــة: يکتف ملحوظ
والخســائر التــي يتــم االعتــراف بهــا مــن قبــل العــدّو نفســه، أمــا 
اإلحصــاءات الدقيقــة فيمكــن الرجــوع فيهــا إلــى موقــع اإلمــارة 

ــة الموثقــة األخــرى. اإلســامية والمواقــع اإلخباري

لقــد حــوى شــهر ديســمبر في طياتــه مكتســبات جهاديــة عظيمة، 
تكبــد العــدو األجانــب والعمــاء جراءهــا خســائر فادحــة للغايــة، 
واشــتدت ضرامــة القتــال و المعــارك حتــى اســتطاع أبطــال 
اإلســام أن يبســطوا ســيطرتهم علــى كثيــر مــن المديريــات، 
ويطهروهــا مــن لــوث األعــداء ضمــن عمليــات العــزم المباركــة. 
ولتفصيــل هــذه األخبــار المفرحــة والمثلجــة لصــدور المؤمنيــن 

كونــوا معنــا إلــى نهايــة المقالــة:

أفغانستان في شهر
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فــي مديريــة صيــاد بواليــة ســربل. وفــي 26 مــن ديســمبر قتــل 
2 مــن ضبــاط العــدّو شــرقي كابــول بإطــاق النــار عليهمــا مــن 
قبــل المجاهديــن. وأفــاد تقريــر آخــر فــي 30 مــن ديســمبر بــأن 

ميليشــي قتــل قائــده والذ بالفــرار بعدمــا نجــح بقتلــه.

♦ عمليات العزم:
بــدأت عمليــات العــزم بالشــدة وبعــزم المجاهديــن المتيــن، 
وبالمعنويــات المرتفعــة، وكان لهــا مكتســبات كبيــرة منقطعــة 
النظيــر طــوال ســنوات االحتــال الـــ 14 الماضيــة، ممــا أربــك 
ــذا  ــال ه ــال خ ــدون األبط ــتطاع المجاه ــه. واس ــدّو وأرعب الع
الشــهر أن يبســطوا ســيطرتهم علــى ثكنــات العــدو وقواعــده 
المحصنــة، وأن يغنمــوا مئــات الدبابــات والعربــات والســيارات 

مــن يــد العــدّو.

وفيما يلي نسلط الضوء على أبرز تلك العمليات المباركة:
فــي 2 ديســمبر حــذر العمــاء فــي واليــة هلمنــد مــن ســقوط 
مديريــة خانشــين بيــد المجاهديــن، وعلــى إثــر ذلــك وبتاريــخ 
ــي  ــت ف ــات تكلّل ــن ديســمبر شــن المجاهــدون عــدة هجم 8 م

ــة. ــى هــذه المديري ــة المطــاف بالســيطرة عل نهاي
وفــي يــوم األثنيــن 12 مــن ديســمبر ســيطر المجاهــدون 
الخســائر  األبطــال علــى مديريــة مارجــه، وعــاوة علــى 
ــم المجاهــدون عشــرات الســيارات  التــي تكبدهــا األعــداء، غنِ
ــوم مــن هــذا  ــد ي ــة، وبع ــة والخفيف ــة واألســلحة الثقيل والدباب
الفتــح المبيــن أعلــن مســؤولوا هــذه الواليــة بــأن المجاهديــن 
اتجهــوا بعــد فتــح مارجــة نحــو مناطــق أخــرى فــي هــذه 
ــارة  ــي 17 مــن ديســمبر اســتطاع مجاهــدوا اإلم ــة. وف الوالي
اإلســامية أن يطهــروا ثكنــات عســكرية فــي مديريــة واشــير 
بواليــة هلمنــد مــن لــوث األعــداء، وفــي نهايــة المطــاف 
ــى  ــوم األحــد 20 مــن ديســمبر أن يســيطروا عل اســتطاعوا ي

ــة. ــذه الوالي ــي ه ــانغين ف ــة س مديري
وفــي يــوم الســبت 8 مــن ديســمبر أضــرم المجاهــدون النيــران 
علــى الشــرطة فــي مدينــة قندهــار فقتــل جــراء ذلــك 35 مــن 
الجنــود والموظفيــن. وبعــد يــوم اســتهدف مطــار هــذه المدينــة 
مــن قبــل المجاهديــن، وتكبــد العــدّو جــراء ذلــك خســائر فادحة. 
ــال أن  ــدون األبط ــتطاع المجاه ــهر اس ــذا الش ــن ه ــي 7 م وف
يقتلــوا 14 مــن الشــرطة فــي مديريــة غــورك فــي هــذه الوالية.
وفــي يــوم األربعــاء 2 مــن ديســمبر أعلــن المجاهــدون شــمالي 
ــة  ــات عالي ــدوز بمعنوي ــة قن ــواب مدين ــى أب ــم عل ــاد بأنه الب
وقويــة. وقيــل بــأن المجاهديــن لديهــم القــدرة علــى الســيطرة 
مــرة أخــرى علــى المدينــة إال أنهــم يؤخــرون عملياتهــم 

ــوا. ــي ال يصاب ــة المســلمين ك ــاة عام ــى حي ــاظ عل للحف
ــز  ــال مرك ــدون األبط ــن ديســمبر اســتهدف المجاه ــي 7 م وف
مديريــة "ســرخرود" بواليــة ننجرهــار وتكبــد األعــداء جــراء 
ذلــك خســائر فادحــة. وفــي 10 مــن ديســمبر اســتهدفوا مراكــز 

العــدو فــي مديريــة كامديــش بواليــة نورســتان.
 وكذلــك تكبــد األعــداء خســائر فادحــة جنوبــي البــاد، ففــي 8 
مــن ديســمبر بــدأ المجاهــدون األبطــال هجمــات واســعة علــى 
ضواحــي مديريــة ورممــي بواليــة بكتيــكا، وقتــل جــراء ذلــك 

42 مــن العمــاء.
واســتهدف المجاهــدون أيضــاً عاصمــة البــاد والواليــات 
المركزيــة األخــرى، ففــي يــوم الجمعــة 11 مــن ديســمبر 
اســتهدف المجاهــدون دار ضيافــة للســفارة اإلســبانية فــي 
منطقــة شــير بــور، وســط العاصمــة األفغانيــة كابــول، وجــراء 
هــذه العمليــة البطوليــة التــي اســتمرت 7 ســاعات قتــل وجــرح 
ــمبر  ــن ديس ــي 21 م ــاء. وف ــن والعم ــن المحتلي ــا 50 م فيه
ــخ،  ــركا بالصواري اســتهدف المجاهــدون األبطــال ســفارة أمي

ــد. ــن بعي ــدة الدخــان تتصاعــد م ــث شــوهدت أعم حي
وفــي 28 مــن ديســمبر اســتهدفت قافلــة للمحتليــن األمريكييــن 

قــرب مطــار كابــول ممــا أودى بحيــاة 13 مــن المحتليــن.
عمليــة  بــروان  واليــة  شــهدت  ديســمبر  مــن   21 وفــي 
استشــهادية نوعيــة فــي مديريــة باغــرام اســتهدفت قافلــة 

المحتليــن. مــن   6 فيهــا  وقتــل  األجانــب  للمحتليــن 
وفــي 23 مــن ديســمبر ســيطر المجاهــدون األبطــال علــى 

مديريــة جلســتان.

♦ المحتلون وحلم البقاء:
يســعى المحتلــون مــن ناحيــة أن يهربــوا مــن أفغانســتان 
جــراء هزائمهــم المتكــررة، ولهــذا أخرجــوا آالف جنودهــم 
ــاء  ــم بعضهــم بالبق ــة أخــرى يحل مــن أفغانســتان، ومــن ناحي

ــتان. ــي أفغانس ف
ففــي يــوم األربعــاء 2 مــن ديســمبر أعلــن المحتلــون فــي 
مؤتمــر عقــد فــي بروكســل بــأن قواتهــم ســتبقى في أفغانســتان 
ــل  ــة، وقب ــة ألفغاني ــوات الحكوم ــاندة ق ــام 2016 لمس ــد ع بع
ــي  ــدم ف ــي التق ــناتور أمريك ــى س ــرار ادع ــذا الق ــن ه ــوم م ي
ميــدان القتــال، هــذا فــي حيــن أن القاصــي والدانــي يعلــم تمامــاً 

ــه الســاحقة. ــال وهزيمت ــح االحت بفضائ
ــئ،  ــرار الخاط ــذا الق ــا ه ــت بدوره ــامية أدان ــارة اإلس واإلم
وأعلنــت بــأن جهــاد الشــعب األفغانــي مســتمر مــادام االحتــال 

متواجــد علــى أرضــه وبــاده.

♦ الضحايا من الشعب األفغاني:
خــال شــهر ديســمبر مــن عــام 2015م استشــهد مــا ال يقــل 
عــن 30 مواطــن فــي وقائــع مختلفــة بأيــدي االحتــال وأذنابــه 
ــع  ــك الوقائ ــل تل ــى تفاصي ــع عل ــن شــاء أن يطل ــاء، وم العم
فليراجــع تقريــر اإلمــارة اإلســامية بهــذا الصــدد. وفيمــا يلــي 

نلقــي الضــوء علــى بعــض هــذه األحــداث:
فــي يــوم الثاثــاء 1 مــن ديســمبر قــام الجنــود العمــاء بقتــل 
عالــم لــم يســاهم فــي صــاة جنــازة جنــدي مقتــول فــي مديريــة 

جــردي بواليــة بكتيــا.
وفــي 5 مــن هــذا الشــهر استشــهد 12 مــن عــوام المســلمين 
ــى  ــة هــاون عل ــال ونســاء جــراء ســقوط قذيف ــا فيهــم أطف بم
ــة  ــاد بوالي ــيد آب ــة س ــي مديري ــاء ف ــن األبري ــوت المواطني بي

ميــدان وردك.
وفــي 5 مــن هــذا الشــهر استشــهد 12 مــن عــوام المســلمين 
ــى  ــة هــاون عل ــال ونســاء جــراء ســقوط قذيف ــا فيهــم أطف بم
ــة  ــاد بوالي ــيد آب ــة س ــي مديري ــاء ف ــن األبري ــوت المواطني بي
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ميــدان وردك.
ــة  ــام قري ــهد إم ــمبر استش ــن ديس ــاء 15 م ــوم الثاث ــي ي وف
وخمســة آخــرون جــراء مداهمــات العــدو المحتــل فــي مديريــة 
ده يــك بواليــة غزنــي. وعــاوة علــى ذلــك، عندمــا قــام النــاس 
ــوا علــى هــؤالء الشــهداء، اســتهدفوا مــرة أخــرى مــن  ليصل
قبــل الجنــود العمــاء فجــرح جــراء ذلــك عــدد مــن المواطنيــن.
ــه إن  ــي بأن ــة غزن ــي  والي ــاس ف ــذر الن ــه ح ــوم ذات ــي الي وف
لــم يتــم إيقــاف جرائــم المليشــيا وفظائعهــم، فســيقومون بــرد 
ــد بتوغــل  ــر تفي ــي الشــهر المنصــرم قُدمــت تقاري ــف. فف عني
المليشــيا فــي أعــراض العفيفــات، واختطافهــن واختطــاف 

ــة. ــذه الوالي ــي ه ــار ف ــال الصغ األطف
وفــي الغــد استشــهد عالــم كبيــر مــن مواطنــي واليــة ننجرهــار 
فــي ســجن باغــرام المشــبوه حيــث كان قــد اعتقــل وأودع 
فــي الســجن المذكــور مــن قبــل المحتليــن. وفــي 27 مــن هــذا 
الشــهر استشــهد فــي كارثــة دمويــة أخــرى 6 أشــخاص مــن 

أســرة واحــدة فــي مديريــة نــاري بواليــة كونــر.

♦ رسالة المجاهدين إلى وكاالت األنباء:
منــذ أن احتــل الغــزاة بــاد اإلســام شــرعوا فــي إنشــاء 
وســائل اإلعــام التــي تشــيع الكــذب، وتفبــرك األخبــار لصالــح 
االحتــال  خســائر  حــول  التعتيــم  تتعّمــد  فهــي  المحتليــن، 
الحقيقيــة، وقــد طالبــت اإلمــارة اإلســامية مــرات ومــرات 
ــس  ــوم الخمي ــي ي ــاد، فف ــى الحي ــف عل وســائل اإلعــام أن تق
ــن  ــرة أخــرى م ــارة اإلســامية م ــت اإلم ــن ديســمبر طلب 3 م
ــل  ــتخبارات ب ــد االس ــي ي ــون أداة ف ــام أن ال تك ــائل اإلع وس
عليهــا أن تــؤدي وظيفتهــا المتمثلــة بكشــف الحقائــق للشــعب 

ــم. وللعال

♦ إعان ائتاف جديد لمجاهدين في سبيل أمريكا:
عندمــا خطــط األمريكيــون الحتــال بادنــا، اجتمــع حفنــة مــن 
األوبــاش شــمالي البــاد، وكانــوا يتشــدقون حينئــذ بأنهــم مــن 
المجاهديــن، بينمــا كان هدفهــم األول جمــع األمــوال فاصطفــوا 
ــال  ــذا القت ــن، والزال ه ــال المجاهدي ــب لقت ــف الصلي ــي ص ف
ــوا يعــدون  ــة ال زال ــكل وقاحــة وخباث ــى اآلن، وب مســتمراً حت

أنفســهم مــن المجاهديــن حتــى اللحظــة.
وعلــى مــر الخمســة عشــر ســنة الماضيــة ظهــرت فضائحهــم 
ــض  ــود البع ــح وع ــذه الفضائ ــر ه ــرات، وكان آخ ــرات وم م
لمفتــي النيتــو )ســياف( بالمســاهمة فــي االنتخابــات وعندمــا  
لــم تحــز علــى أيــة مناصــب أو كراســي، ظــن هــؤالء الخونــة 
ــذا  ــاحة؛ وله ــن الس ــم م ــد طرده ــة تري ــة الحالي ــأن الحكوم ب
اجتعمــوا بزعامــة ســياف مؤخــراً وأعلنــوا عــن تأســيس 
أفغانســتان،  علــى  يحافــظ  زعمهــم-  حــد  -علــى  شــورى 
ولكــن الهــدف األساســي كمــا ذكرنــا هــو ابتــزاز األمــوال مــن 
المحتليــن الصليبييــن الذيــن مــا عــادوا يعبــؤون لهــم فــي هــذه 

ــام. األي

♦ األمم المتحدة ألعوبة المحتلين:
ــة،  ــى نظــرة شــاملة طــوال الســنوات الـــ 15 الماضي ــن ألق م

ــح  ــا لصال ــع قراراته ــذت جمي ــدة اتخ ــم المتح ــأن األم ــرى ب ي
ــزل.  ــي األع ــو الشــعب األفغان ــة ه ــن وإن كان الضحي المحتلي
حيــث جــددت األمــم المتحــدة قراراتهــا ضــد اإلمــارة اإلســامية 
ــة  ــمل قائم ــرار يش ــذا الق ــر، وه ــام آخ ــدة ع ــاء لم ــوم الثاث ي
المطلوبيــن مــن أعضــاء اإلمــارة اإلســامية مــن عــام 2001م 

ــى اآلن. وحت
وقــد أعلنــت اإلمــارة اإلســامية فــي بيــان لهــا بــأن هــذه 
القــرارات والقيــود هــي العامــل الثانــي لــدوام القتــال فــي 

أفغانســتان.

♦ الحكومة االئتافية الوحشية:
رجــال الحكومــة العميلــة مفســدون مــن قمــة الــرأس إلــى 
أخمــص القدميــن، يقترفــون أبشــع الجرائــم، وإن كان لــم 
يمــض علــى حكومتهــم ســوى عــام واحــد، وقــد ذكرنــا بعــض 
ــم إال  ــن العال ــة م ــي بقع ــرف ف ــي ال تقت ــززة الت ــم المق أعماله
ــهور  ــي الش ــا ف ــية، ذكرناه ــة الوحش ــذه الحكوم ــل ه ــي ظ ف

ــة: ــطور التالي ــي الس ــا ف ــر بعضه ــة، ونذك الماضي
- فــي 1 مــن ديســمبر أعلــن مســلح عميــل فــي واليــة كابيســا 
ــة  ــع المليشــيات الظالم ــن بصــدد جم ــأن المســلحين المحليي ب

القتــراف الجرائــم.
- فــي حيــن تزعــم الحكومــة االئتافيــة أن المجاهديــن يغلقــون 
ــن  ــس 3 م ــوم الخمي ــدوز ي ــة قن ــي والي ــب وال ــدارس؛ طل الم
ــي  ــة والنشــيطة الت ــدارس الفعال ــم إغــاق الم ديســمبر أن يت

تقــع فــي مناطــق ســيطرة المجاهديــن.
بتوقيــع  العميلــة  االئتافيــة  الحكومــة  بــادرت  حيــن   -
ــود  ــن بن ــا، وكان م ــن والدته ــي م ــوم الثان ــي الي ــة ف االتفاقي
ــن أن يقومــوا بمداهمــات  ــه ال يحــق للمحتلي ــة أن ــك االتفاقي تل
ــة  ــك االتفاقي ــع تل ــى توقي ــض عل ــم يم ــن؛ ل ــوت المواطني لبي
المشــؤومة ســوى أيــام قائــل حتــى رأينــا المحتليــن ينقضــون 
ــرار  ــذا الغ ــى ه ــن، وعل ــوت المواطني ــون بي ــم ويداهم عهده
ــة  ــون بمداهم ــام المحتل ــمبر ق ــن ديس ــد 6 م ــوم األح ــي ي وف
مديريــة خوجيانــي بواليــة بكتيــكا، وأثنــاء ذلــك قتلــوا 12 
مــن المواطنيــن األبريــاء، وعــاوة علــى ذلــك أعلنــت وســائل 
اإلعــام فــي 14 مــن ديســمبر بــأن األمريكييــن المحتليــن 
يقاتلــون إلــى جانــب العمــاء ضــد المجاهديــن فــي واليــة 

ــد. هلمن
- آالف المواطنيــن بمــا فيهــم الموظفيــن يهربــون مــن البــاد 
ويلجــؤون إلــى البــاد المجــاورة أو األوروبيــة، حيــث أعلنــت 
وكاالت األنبــاء فــي 9 مــن ديســمبر بــأن 2 مــن ضبــاط العــدّو 

العميــل هربــوا إلــى أمريــكا.
- ومــن أعجــب الغرائــب فــي الحكومــة العميلــة اســتقالة 
رئيــس االســتخبارات، وذلــك بعدمــا انتُقــد مــرات عديــدة، فقــام 

ــه. ــن منصب ــتقالة م ــن ديســمبر باالس ــس 10 م ــوم الخمي ي
_______________________

ــر الشــهرية  ــة، التقاري ــة المحلي ــع اإلخباري المصــادر: المواق
ــر  ــة الدعــوة واإلرشــاد فــي اإلمــارة اإلســامية، والتقري للجن
ــارة،  ــع اإلم ــي موق ــور ف ــعب المنش ــا الش ــص لضحاي المخص

وأهــم أحــداث األســبوع.
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مقیاس اإليمان
واستحقاق النصر

بقلم: أبوغام هللا

فــي كل يــوم يواجــه المســلمون تحديــات جديــدة وحديثــة، ويــزداد 
ــة.  ــا الطويل ــا وأوجاعن ــٌم فــي سلســة آالمن ــى مــدار الســاعة أل عل
الكــوارث  خلفتهــا  التــي  واآلالم  واألحــزان  المآســي  سلســلة 
والمدلهمــات فــي البــاد اإلســامية، فــا الجــروح تندمــل، وال 
الشــؤون والمآقــي تتعبــان عــن ســكب  المآســي تنقــص، وال 

الدمــوع المنهمــرة.
فالناظــر إلــى أحــوال أمتنــا اليــوم، يفاجئــه مــا وصلــت إليــه هــذه 
ــكاد تصــدق  ــة األرض، وت ــا مضــى حاكم ــت فيم ــي كان ــة، الت األم
نظريــة ابــن خلــدون )أن لــكل أمــة دولــة وعمــراً، والبــد مــن 
ــوم  ــلمين الي ــوال المس ــة وأن أح ــت(، خاص ــا تعاظم ــا مهم زواله
تــكاد تؤكــد هــذه النظريــة، ففــي كل يــوم يــزداد ضعــف المســلمين 
وتشــرذمهم، وكأنــه كتــب علــى هــذه األمــة أال تنفــض غبــار الــذل 

عنهــا.
ــنتنا  ــت ألس ــد كلّ ــا، وق ــنتنا وأقامن ــك إال ألس ــا رب النمل ــا ي وإنن
ــا. ــينا وأحزانن ــن مآس ــب ع ــول ونكت ــن نق ــا ونح ــرت أقامن وانب

يا هللا ماذا حّل بنا حتى وصلنا إلى هذه الحال؟
مــاذا جنينــا حتــى نــذوق أفجــع الفجائــع وأشــد الكــوارث منــذ 
العقــود الموجعــة الماضيــة وحتــى اآلن، ونــرى أفاعيــل االســتعمار 

بأمــم اإلســام؟
كيــف أصبــح المســلمون بعــدد الرمــال، ثــم هــم أمــم تســاق كالبقــر 

ســلّمت قيادهــا للرعــاة، ففــي كل مملكــة قطيــع يُســتذل ويحتقــر؟
أولسنا مسلمين؟

فلماذا ال ينصرنا هللا على أعدائنا؟
والجــواب علــى هــذا الســؤال يــورده القــرآن بصراحــة ووضــوح 
إذ يقــول: }َوَكاَن َحقـًّـا َعلَْينـَـا نَْصــُر اْلُمْؤِمنِيــَن{ الــروم:47. وقــال: 

ــْت أَْقَداَمُكْم{محمــد:7. َ يَْنُصْرُكــْم َويُثَبِّ }إِْن تَْنُصــُروا هللاَّ
فهل نحن مؤمنون حقاً؟ 

وهل نصرنا هللا حقاً، حتى ينصرنا ويثبّت أقدامنا؟
إن مقيــاس اإليمــان واســتحقاق النصــر واضــٌح فــي قــول هللا 
ــٌز )40(  ــِويٌّ َعِزي َ لَقَ ــُرهُ إِنَّ هللاَّ ــْن يَْنُص ُ َم ــَرنَّ هللاَّ ــى: }َولَيَْنُص تعال
َكاةَ  َوآتَــُوا الــزَّ ــَاةَ  نَّاُهــْم فِــي اأْلَْرِض أَقَاُمــوا الصَّ الَِّذيــَن إِْن َمكَّ
ِ َعاقِبَــةُ اأْلُُمــوِر{  َوأََمــُروا بِاْلَمْعــُروِف َونََهــْوا َعــِن اْلُمْنَكــِر َوهلِلَّ

.41-40 الحــج: 
ــا  ــر مثلم ــل يحضــر شــبابنا صــاة الفج ــا الصــاة؟ وه ــل أقمن فه
يهجمــون علــى النــوادي وكراســي الماعــب لمشــاهدة كــرة القــدم 
ــام  ــات واألف ــاهدة الفضائي ــم لمش ــي بيوته ــي ف ــهرون الليال ويس
ــي  ــل ل ــذا، فق ــم ك ــإذا كان حاله ــل؟ ف ــف اللي ــى منتص ــة إل الماجن

ــح؟ ــم أن يســتيقظوا لصــاة الصب ــف بإمكانه ــك كي برب
ــر،  ــن المنك ــا ع ــروف، ونهين ــا بالمع ــزكاة، وأمرن ــا ال ــل أدين وه

ــاده؟ ــق جه ــبيل هللا ح ــي س ــا ف وجاهدن
وكيف ينصرنا هللا سبحانه وتعالى ونحن لم نطبّق تعاليمه؟

ال يمكــن لنــا أن نصــل إلــى الــذروة وإلــى العــزة إال بعــد أن نتخلـّـص 
مــن رســوبات العصــر الحديــث وتشــويهه لإلســام والجهــاد 

واألدب والتاريــخ.
إن هــذا األمــر ال يصلــح إال بمــا صلــح بــه أولــه، وعنــد ذلــك يقــول 
ــْن  ــا لَ ــَن َوإِنَّ ــا َجبَّاِري ــا قَْوًم ــل: }إِنَّ فِيَه ــوا مــن قب ــا قال اليهــود كم
ــإِْن يَْخُرُجــوا ِمْنَهــا فَإِنَّــا َداِخلُــوَن{.  نَْدُخلََهــا َحتَّــى يَْخُرُجــوا ِمْنَهــا فَ

المائــدة:22
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الالجئون األفغان ..
يحطمون الرقم القياسي

بعد السوريين !!

بقلم: عمادالدين الزرنجي

الســوفييتي وعدوانــه  االتحــاد  بأيــدي  بلدنــا  احتــال  منــذ 
الســافر ضــد شــعبنا األبــي الباســل، اضطــر أبنــاء هــذا الشــعب 
قــوات  المجــاورة. وبعدمــا خرجــت  البلــدان  إلــی  للهجــرة 
المحتليــن الســوفييتية مــن بلدنــا خائبــة خاســرة، وجــاء دور 
حكومــة المجاهديــن، اندلعــت بيــن األحــزاب الحــروب الداخلية 
ــش وســببت الهــاك  ــی مــوارد العي ــي قضــت عل ــة الت الطاحن
أفغانســتان  وبّدلــت  والمبانــي،  البيــوت  وخربــت  والدمــار 
البلــد  مغــادرة  الشــعب علــى  يُطــاق، وأجبــرت  ال  جحيمــاً 
ــل الشــعب مشــاق  ــد تحّم ــة. وق ــدان الغريب ــی البل واللجــوء إل
الهجــرة حفاظــاً علــى دينــه وتحــرزاً مــن الوقــوع فــي االقتتــال 

ــال. ــرزق الح ــی ال ــول عل ــي، وللحص الداخل
وعندمــا أخــذت اإلمــارة اإلســامية دفــة الحكــم، وطبقــت 
قوانيــن الشــريعة وأقصــت العاّضيــن علــی كراســي الحكــم 
بالنواجــذ، عــاد النشــاط واألمــن إلــی البلــد. وعــاد كثيــٌر مــن 

المهاجريــن إلــی أفغانســتان، فعــاد مــن عــاد وبقــي مــن بقــي 
ــاد. ــك الب ــي تل ف

حتــی إذا جــاء دور النظــام الحالــي الــذي نشــأ وترعــرع فــي 
أحضــان البــاد األروبيــة واألمريكيــة، أدار حملــة دعائيــة 
ــودة  ــن للع ــن المهاجري ــر وســائل اإلعــام لحــث المواطني عب
إلــی البلــد. فكانــت وســائل اإلعــام مــن قنــوات فضائيــة 
ــة  ــة آمن ــة وخاصــة تصــّور أفغانســتان كجن وإذاعــات حكومي
ــن  ــت المهاجري ــن شــامل واقتصــاد ســالم، وطمأن ــی بأم تحظ
ــد تمامــاً وهــي تســعی ســعياً  أن الحكومــة ســيطرت علــی البل
حثيثــاً إلرســاء قواعــد األمــن واالقتصــاد، والتعليــم والتربيــة 

ــد. ــي البل الصحيحــة ف
ــد،  ــی البل ــادوا إل ــن وع ــن الباقي ــن المهاجري ــٌر م ــر كثي  فاغت
ــعار،  ــت األس ــاً، فارتفع ــد أفواج ــى البل ــرون إل ــل المهاج ودخ
ــي. وعــاد  ــوت الســكنية والمبان خاصــة ســعر األراضــي والبي
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النّشــاط إلــی أفغانســتان مــرة ثانيــة. وكانــت المســاعدات 
الدوليــة التــي تلقــی فــي أفــواه الشــعب المســكين قــد أصمتهــم 
وأعمتهــم عــن رؤيــة الواقــع المريــر والمســتقبل الحالــك. وقــد 
ــة  ــی الرفاهي ــة فــي الحصــول عل ــة النبيل علقــوا آمالهــم الطيب
ــی  ــن الهجــرة واللجــوء إل ــة م ــاة األبدي ــش والنج ورغــد العي
ــح  ــدت مام ــا ب ــأس به ــدة ال ب ــد م ــن بع ــاد األخــری. ولك الب
الفشــل فــي جبيــن الدولــة العميلــة إذ لــم تســتطع تحقيــق عشــر 
معشــار مــا وعــدت بــه الشــعب فــي وســائل اإلعــام، وبمــرور 
األيــام ازدادت فشــاً وخذالنــاً. ولكــن الشــعب صبــر لعــل 
ــات.  ــد االنتخاب ــة بع ــة التالي ــد الحكوم ــى ي ــر عل ــع يتغي الوض
وُعقــدت االنتخابــات وظهــرت النتائــج بعــد جــدال كبيــر ومــدة 
طويلــة، فتســلمت حكومــة الوحــدة الوطنيــة ذات الرأســين 
زمــام الحكــم، ولكنهــا -كســابقتها- لــم تســتطع تحقيــق الوعــود 

وتحقيــق آمــال الشــعب؛ بــل ازداد الطيــن 
ــعب  ــورط الش ــاكل وت ــرت المش ــة وكث بل
وعــدم  والبطالــة  الفقــر  مزالــق  فــي 

ــش.  ــوارد العي ــی م الحصــول عل
ــدأت االعتراضــات والصرخــات  ــٍذ ب عندئ
مــن  الهجــرة  وبــدأت  الدولــة،  ضــد 
جديــد، لكــن هــذه المــرة غــادر البلــد 
يئســوا  الذيــن  العائــدون  المهاجــرون 
مــن الدولــة العميلــة. أمــا البقيــة الباقيــة 
التــي لــم تهاجــر قــط وتحملــت جميــع 
الهجــرة؛  علــی  وفّضلتهــا  المشــاكل 
الهجــرة  علــی  األخــرى  هــي  أُجبــرت 
تنامــي  بعــد  الخــارج،  إلــی  واللجــوء 
أزمــة الفقــر وتفشــي البطالــة والرشــوة 
ــز  ــي اإلدارات والمراك ــل الفســاد ف وتغلغ

الحكوميــة.
ــرة  ــمية هج ــام الرس ــرت األرق ــد أظه وق
عــدد مهــول مــن المواطنيــن إلــی الخارج 
فــراراً مــن الفقــر وتحرياً لمأمن يعيشــون 
التــي  الرســمية  لألرقــام  ووفقــاً  فيــه. 
أعلنتهــا وزارة شــؤون المهاجريــن عــن 
الهجــرة  فــي األشــهر الســتة األولــی مــن 

العــام 2015م، فقــد هاجــر أكثــر مــن 150000 أفغانــي، ولكــن 
األرقــام غيــر الرســمية أكثــر بكثيــر مّمــا أعلنتــه الــوزارة. 

وقــد أعلنــت منظمــة األمــم المتحــدة أن أفغانســتان تحتــل 
المكانــة الثانيــة بعــد ســوريا فــي الهجــرة. 

وقــد صــّرح وزيــر شــؤون المهاجريــن أن الســبب يرجــع إلــی 
الفقــر والبطالــة ويأســهم مــن الحكومــة وعــدم الثقــة بهــا. 

ومــن جانــب آخــر، قــال رئيــس مكتــب منظمــة األمــم المتحــدة 
العليــا لشــؤون المهاجريــن: فــي العــام الماضــي رجــع 57000 
مهاجــر أفغانــي إلــی بلدهــم، وفــي المقابــل هاجــر مــن الوطــن 
ثلثــي هــذا الرقــم ولجــأوا إلــی البــاد األروبيــة. باإلضافــة 
إلــى  هاجــروا  أفغانــي  ماييــن  مــن ســبعة  أكثــر  أن  إلــى 
البلــدان المجــاورة مثــل باكســتان وإيــران. كمــا أن آالف مــن 
المهاجريــن األفغــان يعيشــون اآلن فــي اســتراليا. ) المصــدر: 

ــوس 1394(. ــكا؛  24 ق ــع صــدای آمري موق
ــاء  ــى إلق ــة  إل ــة الحالي ــد الحكوم ــات البل ــرت أزم ــد اضط و ق
ــدهللا:  ــال عب ــث ق ــرزاي، حي ــة ك ــق حكوم ــی عات ــة عل الائم
إن ســبب األزمــات والمشــاكل هــي السياســات الخاطئــة التــي 

ــابقة. ــة الس ــا الحكوم اتخذته
ــف  ــنّت الصح ــرة، ش ــة الهج ــت أزم ــد أن تفاقم ــراً، بع ومؤخ
الخاطئــة  الدولــة  برامــج  ضــد  حملــة شرســة  والمجــات 
خاصــة أنهــا لــم تســتطع تحقيــق مــا وعــدت بــه أبنــاء الشــعب 

األفغانــي.
إن سياســة الحكومــة الخطيــرة تكمــن فــي أنهــا ال تبالــي 
باتخــاذ خطــوات عمليــة نحــو إنشــاء المصانــع والمعامــل 
لتشــغيل أبنــاء الشــعب األمييــن، ألجــل أن تضطرهــم إلــى 
االلتحــاق بالجيــش والقيــام  ضــد إخوانهــم المجاهديــن. ورغــم 

ذلــك اختــار الشــعب الهجــرة وفّضلهــا علــی االلتحــاق بالجيــش 
ــن. ــه المجاهدي ــال أبنائ وقت

ــم جــداً،  ــام الحالــي مظل إّن مســتقبل أفغانســتان فــي ظــل النّظ
فإمــا أن هــذا النظــام ال يريــد فعــل شــيء لصالــح المهاجريــن 
ــی  ــدري إل ــة ال ن ــة طويل ــذه حكاي ــتطيع، وه ــه ال يس ــا أن وإم

ــی ســتدوم!؟ مت
ــاد  ــاد اقتص ــد إيج ــيُحل بع ــرة س ــة الهج ــف قضي ــك أن مل الش
قــوي يشــمل جميــع أطيــاف الشــعب. ومــن المعلــوم لــدی 
ــكل  ــرت بش ــتان أث ــى أفغانس ــة عل ــرب الظالم ــع أن الح الجمي
ــدوره  ــذي تســبب ب ــد، األمــر ال ــى االقتصــاد فــي البل ــر عل كبي
ــة. ــدول األوروبي ــكا ولل ــرة ألمري ــة خطي ــق أزمــة مالي فــي خل

نرجــو هللا ســبحانه وتعالــی أن يــرزق شــعبنا األمــن والســعادة 
فــي ظــل النّظــام اإلســامي العــادل. ومــا ذلــك علــی هللا بعزيــز.
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أنقذوا بقايا مضايا
بقلم: ياسين الحسيني

إن مــا يجــري فــي بلــدة مضايــا الســورية مــن حصــار خانــق 
لســكانها لســبعة أشــهر، وتجويــع غيــر مســبوق لألبريــاء 
المدنييــن الذيــن ال ناقــة لهــم فــي القضايــا وال جمــل إلــى 
ــا  ــائش، وم ــجار والحش ــى أكل أوراق األش ــأوا إل ــد أن يلج ح
ــل  ــع التواص ــي مواق ــث ف ــي تب ــة الت ــور المروع ــه الص تحكي
االجتماعــي عــن أوضــاع ســكان هــذه البلــدة المأســاوية، 
شــيء يســتفز كل إنســان حــي الضميــر، ويبكــي حتــى الشــجر 
والحجــر. وإن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى مــوت الضميــر 
اإلنســاني فــي الــدول اإلســامية والعربيــة، دعنــا عــن األمــم 
ــاه  ــاكناً تج ــرك س ــن يح ــذي ل ــي ال ــع الدول ــدة والمجتم المتح
هــذه المجــازر والمآســي بعلــل واهيــة وحجــج غيــر منصفــة.
ــدة،  ــذه البل ــي ه ــص ف ــوريا وباألخ ــي س ــري ف ــا يج إن كل م
وبلــدات أخــرى ســورية، يقــع تحــت مــرأى ومســمع مــن 
ــع صيحــات  ــد ترتف ــدول اإلســامية، وق ــي وال المجتمــع الدول
المنكوبيــن آملــة أن تجــد كلمــة مســموعة أو إغاثــة مــن 
طــرف دولــي أو إســامي، ولكــن الصيحــات والنــداءات تذهــب 

ــدى!. س
إن هــذا اإلهمــال وهــذا الصمــت يعــّري الضميــر العالمــي الــذي 
ــا  ــدة مضاي ــي بل ــوت أهال ــا يم ــم بينم ــوان النعي ــي أل ــب ف يتقل
جوعــاً، وإن هــذه جريمــة فــي حــق البشــرية ال تغتفــر، وأمــر 

ال ينبغــي الســكوت عليــه. 
والعجــب أن العالــم المعاصــر اســتنفد طاقتــه فــي رعايــة 
الحيوانــات والتفانــي فــي الحفــاظ عليهــا، بينمــا يتجاهــل آالفــاً 
ــرر، ودون أن  ــورة دون مب ــع ص ــون بأبش ــر يموت ــن البش م

ــم. ــدوان عنه ــع الع ــم أو دف ــادرة إلنقاذه ــاك مب ــون هن تك
ــذاب  ــوف الع ــن صن ــه الشــعب الســوري م ــا ذاق ــن م ــا م دعن
تهميــش  مــن  عانــاه  مــا  مــن  ودعنــا  واإلهانــة،  واإلذالل 

وإقصــاء، ودعنــا مــن مــا غّصــت بــه الســجون الســورية 
مــن األجســاد التــي فتكــت بهــا أســاليب التعذيــب، ودعنــا مــن 
ــل  ــور والبرامي ــل الشــعب الســوري بالكيمــاوي وغــاز الكل قت
ــي بعــض  ــا يجــري ف ــإن م ــك؛ ف ــا عــن كل ذل المتفجــرة، دعن
اليرمــوك  ومخيــم  والزبدانــي  كمضايــا  الســورية  البلــدات 
وغيرهــا هــو إبــادة جماعيــة بــكل معنــى الكلمــة، ومأســاة يقــل 
ــيء بالحــوادث المريعــة،  ــخ البشــري المل نظيرهــا فــي التاري
ووصمــة عــار فــي جبيــن الذيــن يتقلبــون فــي النعــم والرفاهية 
وبإمكانهــم إنقــاذ المصابيــن لكنهــم ال يحركــون ســاكناً ألجــل 

ــم. ــي داخله ــذي ف ــن ال ــم وألجــل الجب مصالحه
لــن يكــون للمجتمــع الدولــي دور فــي إنقــاذ الشــعب الســوري 
ــه -وإن كان  ــت أن ــد ثب ــي يعيشــها، وق ــاة الت ــذه المأس ــن ه م
يظهــر التعاطــف- يخطــط وراء الكواليــس إلطالــة أمــد الصراع 

وقتــل أكبــر عــدد ممكــن مــن الشــعب.
وهنــا تتوجــه المســؤولية إلــى العقــاء مــن قــادة العالــم 
اإلســامي الذيــن بقــي فيهــم مســكة مــن العقــل ومــن الغيــرة 
عيــن، والخــروج  اإلســامية فــي أن يبــادروا إلــى إنقــاذ المجوَّ
ــي أحرقــت األخضــر  بالشــعب الســوري مــن هــذه األزمــة الت
تََوادِّهــم  فــي  المؤمنيــن  "َمثَــُل  أن  وليتذكــروا  واليابــس، 
وتراُحمهــم وتعاطُفهــم كمثــل الجســد، إِذا اشــتكى منــه عضــو، 

ــى". ــَهِر والُحمِّ ــائُر الجســد بالسَّ ــه س ــى ل تََداَع
فمــن لبقايــا مضايــا الذيــن أحــاط بهــم المــوت إحاطــة الســوار 
بالمعصــم، ومــن ينقــذ الشــعب الــذي قــارب علــى المــوت وفقــد 
األمــل بمقومــات الحيــاة، وبــدأ يئــن ويحتضــر ويلفــظ أنفاســه 
ــي  ــاركهم ف ــرة يش ــى غي ــه أدن ــلم في ــن مس ــل م ــرة، فه األخي
دعواتــه، وهــل مــن قائــد ذو ضميــر إنســاني يفكــر فــي إنهــاء 

األزمــة وينهــي أمــد الصــراع بعبقريتــه وحنكتــه؟ّ
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نظرة..
إلى حياة المال:
»اهلل داد طبيب«
»رحمــه اهلل تعالــى«

بقلم: عبدالرؤوف حكمت

■ من المياد إلی الوفاة: 
ــن  ــد ب ــي محم ــا ول ــن الم ــب ب ــا هللا داد طي ــيخ الم كان الش
وكان  البشــتونية،  )كاكــر(  عشــيرة  إلــی  ينتمــي  ســرفراز 
ــة  ــداب( مــن والي ــة ) أرغن ــة )ســرده( بمديري مــن ســكاّن قري

)قندهــار(. 
ــزو  ــة ) اڅك ــي قري ــام 1377هـــ ف ــي ع ــيخ ف ــاد الش كان مي
إمــام  والــده  كان  حيــث  )شــاوليكوت(  بمديريــة  ســوزنِي( 
مســجد فــي تلــك القريــة. درس الشــيخ العلــوم االبتدائيــة علــی 
والــده رحمــه هللا، ثــم دخــل مدرســة المولــوي عبداألحــد فــي 
قريــة ) ويــان( مــن مديريــة )شــاه وليكــوت( وواصــل دراســته 
الدينيــة فــي تلــك المدرســة إلــی الخامســة عشــر مــن عمــره، 
وبعدهــا انتقــل إلــی مدينــة )قندهــار( وبــدأ يــدرس فــي مدرســة 

ــم. الحافــظ عبدالكري

ــو  ــخ 1437/2/15هـــ عض ــي بتاري تُوفِّ
اإلســامية  اإلمــارة  وزراء  مجلــس 
ــاد ضــّد  ــي الجه ــروف ف ــد المع والمجاه
القــوات الروســية المــا )هللا داد طيــب( 
إثــر إصابتــه بســرطان المعــدة فــي ديــار 
وتغّمــده  تعالــی  هللا  رحمــه  الهجــرة 

بواســع رحمتــه. 
مــن  داد(  )هللا  المــا  المرحــوم  كان 
اإلمــارة  فــي  األولــى  الشــخصيات 
وزيــراً  عمــل  قــد  وكان  اإلســامية، 
أيــام حكــم  لّعــدة ســنوات  لإلتصــاالت 
أفغانســتان.  فــي  اإلســامية  اإلمــارة 
ــزات  ــف بمي ــی يتص ــه هللا تعال كان رحم
شــخصية مؤمنــة، وقــد حــزن لوفاتــه 
الكثيــرون، ولنكــون قــد أدينــا شــيئاً مــن 
حــق الوفــاء لــه نذكــر فــي الســطور 
التاليــة نبــذه مــن حياتــه وجانبــاً مــن 

أعمالــه:

شهداؤنا األبطال
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ن  كا
الحافــظ  الشــيخ 
واعيــاً  عالمــاً  عبدالكريــم 
لألوضــاع الســائدة فــي البلــد، وكان 
صاحــب فكــر جهــادي، ولذلــك كان مــن 
أوائــل مــن بــدأ الجهــاد المســلح ضــّد الشــيوعية 
ــظ  ــكار الحاف ــكان لشــخصية وأف ــار(، ف ــي )قنده ف
عبدالكريــم تأثيــراً عميقــاً علــی نشــأة المــا )هللا داد( 

. يــة د لجها ا
فــي بدايــة الجهــاد ضــّد الشــيوعية فــي أفغانســتان حيــن 
لــم يكــن الجهــاد قــد قــوِي فــي الواليــات الجنوبيــة أُرِســل 
ــی  ــم إل ــظ عبدالكري ــتاذه الحاف ــل أس ــن قب ــا )هللا داد( م الم
واليــة هــرات للقيــام ببعــض الخدمــات الجهاديــة. وفــي عــام 
ــرات  ــض ســكان واليةه ــن انتف 1357 هجــری شمســي، حي
فــي انتفاضــة جهاديــة عارمــة ضــّد الحكومــة الشــيوعية 
والتــي استشــهد فيهــا آالف النــاس، كان المــا )هللا داد( أحــد 
ــب  ــد أصي ــك االنتفاضــة، وكان ق ــي تل المشــتركين الشــباب ف
فيهــا بجــروح نُقـِـل علــی إثرهــا للعــاج إلــی )إيــران( مــن قِبـَـل 

ــن.  ــه المجاهدي إخوان
ــا  ــهرعاد الم ــة أش ــتّمرت ثاث ــي اس ــاج الت ــرة الع ــد فت وبع
ــة  ــي جبه ــاده ف ــل جه ــار( وواص ــة )قنده ــی والي )هللا داد( إل
أســتاذه الحافــظ عبدالكريــم والتــي كان قــد فتحهــا فــي مديريــة 

ــان(.  )أرغس
وبعــد العمليــات القويــة الناجحــة فــي تلــك المديريــة الحدويــة 
مديريــة  إلــی  بجبتهــه  عبدالكريــم  الشــيخ  انتقــل  حيــن 
ــة )گل  ــي قري ــارك ف ــدی المع ــي إح ــهد ف ــداب( واستش )أرغن
تلــك  فــي  ألســتاذه  مشــاركاً  داد(  )هللا  المــا  كان  كاچــه( 

المعركــة.
وبعــد استشــهاد الشــيخ عبدالكريــم واصــل المــا )هللا داد( 
ــة  ــي جبه ــده ف ــن بع ــيرين( وم ــا )ش ــة الم ــي جبه ــاده ف جه

المــا عزيــزهلل بصفــة مســؤول الشــؤون العســكرية.
فــي مديريــة  المجاهيــن  الفتــرة كانــت مراكــز  تلــك  فــي   
)أرغنــداب( المغطّــاة ببســاتين الرّمــان الواســعة، وكانــوا 
والحكومــة  الــروس  ضــّد  العســكرية  بعملياتهــم  يقومــون 
الشــيوعية فــي المناطــق التابعــة لمديريــة )دامــان( ولمركــز 
مدينــة قندهــار، وكذلــك علــی طريــق )قندهــار– هــرات(. 
ــه الجهــادي المــا  يقــول أخــو الشــيخ )هللا داد( ورفيــق درب
)داد هللا( إّن المــا )هللا داد( كان مــن المجاهديــن الشــجعان، 
دبابــات  ثــاث  المعــارك  إحــدی  فــي  أحــرق  قــد  وكان 

للــروس بمفــرده.

كان الشــيخ المــا )هللا داد( رحمــه هللا تعالی مســؤول 
مديريــة  فــي  للمجاهديــن  الشــرعية  المحكمــة 
ــيوعيين.  ــّد الش ــاد ض ــام الجه ــداب( أي )أرغن
الشــيوعية  الحكومــة  ســقوط  وبعــد 
األهليــة  الحــروب  بــدأت  حيــن 
ــة  ــن المنظمــات الجهادي بي
ل  نعــز ا

لشــيخ  ا
العمــل  عــن 

الفتنــة  تلــك  فــي  العســكري 
نشــأت  أن  إلــی  بالتجــارة  وانشــغل 

حركــة طالبــان اإلســامية التــي انضــم إليهــا 
ــت اســتمّر  ــك الوق ــن ذل ــا، وم ــة أيامه ــي بداي ف

كجنــدي مخلــص ووفــيٍّ لإلمــارة اإلســامية إلــی أن 
ــاً  ــی زمن ــد أن قض ــی بع ــی هللا تعال ــه إل ــت روح فاض

تعالــی.  هللا  ســبيل  فــي  الجهــاد  فــي  طويــاً 
فــي بدايــة نشــأة حركــة طالبــان اإلســامية كان المــا )هللا 

داد( عضــوا للشــوری العالــي ومســؤوالً عــن الشــؤون 
الماليــة، وفيمــا بعــد ُعيـّـن مســؤوالً عــن الجمــرك فــي مدينــة 

قندهــار وبعــد ذلــك فــي جمــرك واليــة )هــرات(. 
ــر إدارة  ــا )هللا داد( مدي ــل( كان الم ــة )كاب ــح العاصم ــل فت قب
ــة  ــيطرت الحرك ــد أن س ــار. وبع ــة قنده ــي والي ــاالت ف اإلتص
اإلمــارة اإلســامية  تأســيس  )كابــل( وأعلنــت عــن  علــی 
ـن رحمــه هللا تعالــی وزيــراً لــوزارة اإلتصــاالت، وفــي  ُعيّـِ
ــی  ــكا عل ــی أن هجمــت أمري ــر إل ــرة أخــری مســاعداً للوزي فت

أفغانســتان. 

تولّــی المــا )هللا داد( رحمــه هللا تعالــی مســؤولية وزارة 
االتصــاالت فــي الزمــن الــذي كان فيــه %80 مــن نظــام 
االتصــاالت قــد تهــّدم فــي أفغانســتان بســبب الحــروب األهليــة، 
ــت  ــد قُطّع ــدة األســاك ق ــوزارة وأعم ــذه ال ــت وســائل ه وكان
وبيعــت بقيمــة الحديــد التالــف، فبــدأ رحمــه هللا تعالــی العمــل 
ــام  ــی ق ــة األول ــي المرحل ــر، وف ــن الصف ــال م ــذا المج ــي ه ف
بتأميــن االتصــال الداخلــي بيــن الواليــات بعــد ترميــم األجهــزة 
بتوصيــل  قــام  ذلــك  وبعــد  القطــاع،  هــذا  فــي  الموجــودة 
ــم الخارجــي بتشــغيل نظــام  نظــام اتصــاالت أفغانســتان بالعال
)مايكرويــف( القديــم عــن طريــق واليــة ننجرهــار فــي شــرق 

ــتانية.  ــاور( الباكس ــة )بيش ــی مدين ــا إل ــتان ومنه أفغانس
وفــي زمــن إدارتــه لــوزارة االتصــاالت أُعِطــَي الجــواز بتوزيع 
ــة فــي  ــر خطــوة قوي أجهــزة اتصــال )ســتيايت( وكانــت تعتب

مجــال تقديــم خدمــه االتصــاالت آنــذاك. 
وزارة  بيــن  االتفاقيــة  تّمــت  وزارتــه  زمــن  فــي  وكذلــك 
االتصــاالت وبيــن إحــدی الشــركات األمريكيــة الخاصــة فــي 
مجــال تقديــم خدمــة االتصــال الاســلكي والتــي تعهــدت فــي 
المرحلــة األولــی بتوزيــع ثاثمئــة ألــف شــريحة فــي شــركة 
بإســم )أفغــان بيســيم( بمعــّدل %20 مــن قبــل وزارة 

ــة  ــك الشــركة األمريكي ــل تل ــن قب االتصــاالت و%80 م
إال أّن فــرض العقوبــات االقتصاديــة مــن قبــل أمريــكا 

أفغانســتان  إمــارة  ضــّد  المتحــدة  األمــم  وهيئــة 
اإلســامية حــال دون تنفيــذ ذلــك المشــروع مثــل 

بقيــة المشــاريع التنمويــة األخــری، واســتمّر 
أن  إلــی  المنــوال  ذلــك  علــی  الوضــع 

احتلّــت أمريــكا هــذا البلــد ونُفــذ ذلــك 
االحتــال  بعــد  المشــروع 

تلــك  بنفــس 
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لتســمية  ا
ذلــك  وكان  الســابقة، 
المشــروع أســاس التقــّدم فــي 
مجــال االتصــال الاســلكي الموجــود 
اليــوم فــي أفغانســتان والــذی يُنســب فضلــه 
زوراً إلــی وزيــر اتصــاالت حكومــة كــرزاي 
ــرزای ســنگين(. والحــق أّن الفضــل  ــة )أمي العميل
ــب(  ــا )هللا داد طي ــی الم ــع إل ــال يرج ــذا المج ــي ه ف

رحمــه هللا تعالــی. 

■ شخصيته والسنوات األخيرة من حياته:
الغربــي  التحالــف  قبــل  مــن  أفغانســتان  احتــال  بعــد 
ــاة  ــش حي ــار يعي ــرة وص ــى الهج ــر إل ــكا اضط ــادة أمري بقي
المشــقّة والتخفــي فــي المهجــر، إال أنّــه كان فــي اتصــال 
دائــم بالمجاهديــن، وكان يقــّدم خدمتــه للمجاهديــن حســب 

المســتطاع.
فــي الســنوات األولــی مــن االحتــال األمريكــي حيــن كان 
ـق الخنــاق علــی المجاهديــن فــي أفغانســتان والبــاد  يَُضيَـّ
ظــروف  فــي  يعيشــيون  المجاهــدون  وكان  المجــاورة 
ــب، والتســليم  ــد ، والتعذي ــاالت، والتهدي ــات، واالعتق الماحق
لألمريكييــن كان الشــيخ المــا )هللا داد( رحمــه هللا تعالــی 
يعيــش نفــس الظــروف واألوضــاع، ولــم يــرض بالعيــش فــي 
ظــل االحتــال أو المشــاركة فــي الحكومــة العميلــة، ولــم يقبــل 
العــروض التــي كانــت تقــّدم لــه مــن قبــل الحكومــة العميلــة. 

وقــد حــدث أن وجــد العميــل كــرزاي رقــم جــوال الشــيخ )هللا 
داد( رحمــه هللا تعالــی فاتصــل بــه وعــرض عليــه بــكل مكــر 
ودهــاء العــودة إلــی المنطقــة وقــال لــه بأنــك قــد قّدمــت خدمات 
جليلــة ألفغانســتان فــإن أتيــت إلــی )كابــول( مــّرة أخــری فإننــا 
سنســلمك وزارة االتصــاالت مــّرة أخــری، وســتعيش فــي 
حيــاة آمنــة مطمئنــة. إال أّن الشــيخ رحمــه هللا تعالــی رّد عليــه 
وقــال لــه بأنــك أخطــأت فــي معرفتــي، إننــي لــم أجاهــد ألجــل 
الوصــول إلــی الــوزارة فــي ذّل االحتــال الكفــري، إننــي أفضــل 
المــوت فــي العــزِّ علــی الحيــاة فــي الــذّل، وإننــي حيــن كنــت 
أخــدم البلــد كان ذلــك فــي إطــار النظــام اإلســامي. إّن العمــل 
فــي نظــام االحتــال الكفــري ليــس بخدمــة للبلــد، وإنّمــا هــو 

غــدر كبيــر للديــن وللشــعب. 

وفيمــا بعــد اعتقــل الشــيخ المــا )هللا داد طيــب( مــن قبــل 
الحكومــة الباكســتانية لمــّدة ســت ســنوات وشــهرين 
ــه أســرته  ــم عن ــم تعل ــاد( ول ــا( و)إســام آب ــي )كويت ف
ــت  ــدة س ــه لم ــن ممات ــه وال ع ــن حيات ــر الع أي خب
أصيــب  اعتقالــه  زمــن  وفــي  كاملــة.  ســنوات 
بســرطان المعــدة، وبعــد خروجــه مــن الســجن 
بــدأ يتعالــج مــن مرضــه ولكــن العــاج لــم 
ينفعــه وتوفــي رحمــه هللا تعالــی 
بعــد خروجــه مــن الســجن 
ث  بثــا

ــنوات  س
الجمعــة  يــوم 

بتاريــخ 1437/2/15هـــ ودفــن 
ــداب(  ــة )أرغن ــي مديري ــه ف ــي قريت ف

بواليــة )قندهــار( رحمــه هللا تعالــی وتغّمــده 
جنانــه.  واســع  فــي 

يقــول األخ األصغــر للمــا )هللا داد( المــا )داد هللا( 
ــه رحمــه هللا  ــه عــن شــخصية أخي ــي معــرض حديث ف

تعالــی: كان المــا )هللا داد( رحمــه هللا تعالــی طيــب 
النفــس مجاهــداً وقــد حبــاه هللا تعالــی بنعمــة الذاكــرة 

القويــة والعلــم. وكان رحمــه هللا تعالــی أصيــب ثــاث مــّرات 
بالجــروح فــي الجهــاد فــي ســبيل هللا تعالــی. كان زاهــداً فــي 

ــى أمــوال ووســائل الجهــاد. ــا عل ــا، أمين ــاع الدني مت
كان فــي أيــام الجهــاد ضــّد الــروس والشــيوعيين مســؤوالً عن 
األمــور العســكرية لجبهــة المــا )عزيــز هللا(، وحيــن أراد أن 
يذهــب مــن هــذه الجبهــة إلــی الجبهــة األخــری ســلّم جميــع مــا 
فــي عهدتــه مــن األســلحة والوســائل، ولــم يــرض بــأن يأخــذ 
ــي  ــده: إن ــال لقائ ــدة، وق ــة واح ــداً وال طلق ــاً واح ــه مسدس مع
ــي  ــی ويكفين جاهــدت فــي هــذه الجبهــة ابتغــاء رضــا هللا تعال
ــد هللا  ــی أجــر جهــادي عن مــن هــذه الجبهــة إن شــاء هللا تعال
تعالــی. وكمــا كنــت قــد أتيتكــم فــي بدايــة أمــري خاليــاً مــن كل 
ــن أصطحــب  ــن كل شــيء. ول ــاً م ــم خالي شــيء ســأرحل عنك

معــي أي شــيء مــن أســلحة الجبهــة أو وســائلها. 

ــي  ــر الســابق ف ــول الشــيخ المــا ســعدالدين ســعيد الوزي ويق
اإلمــارة اإلســامية والمستشــار الحالــي للجنــة اإلعاميــة عــن 
شــخصية المــا )هللا داد( رحمــة هللا عليــه: كان المــا )هللا 
داد( رحمــه هللا تعالــی كثيــر العبــادة، وكان رحمــه هللا تعالــی 
يواظــب علــی أداء الصلــوات الخمــس مــع الجماعــة فــي 
المســجد فــي زمــن وزارتــه وفــي المهجــر، ولــم يكــن يتخلــف 
عــن الحضــور إلــی المســجد مهمــا كانــت الظــروف. كان 
يواظــب علــی قيــام الليــل واألذكار، والصلــوات النافلــة، وكان 
ــه.  ــث عــن مــا ال يعني ــة والحدي ــا الغيب ــف اللســان متجنب عفي

وجــاء فــي بيــان اإلمارة اإلســامية الرســمي الصادر بمناســبة 
تعزيــة ذويــه بــه: ) تلقّينــا ببالــغ الحــزن خبــر وفــاة المــا )هللا 
داد( رحمــه هللا تعالــی وزيــر االتصــاالت الســابق إثــر إصابته 
ــه  ــّدر خدمات ــامية إذ تق ــارة اإلس ــدة. واإلم ــرطان المع بس
رحمــه هللا تعالــی تشــارك أهلــه فــي حــزن فراقــه وتســأل 
هللا تعالــی للمرحــوم جنّــة الفــردوس كمــا تســأله الصبــر 

والســلوان الجميليــن ألســرته وأقربائــه. آميــن(.

ونحــن أيضــا ال يســعنا إال أن نقــول إّن هلل مــا 
أعطــی، ولــه مــا أخــذ، وكل شــيء عنــده بأجــل 

ــه راجعــون. ــا إلي ــا هلل وإنّ مســّمی. إنّ

*****************
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عداوة الكفار
بقلم: صاح الدين )مومند(

ــُدم  ــودي يخ ــام يه ــه كان غ ــام أن ــماحة اإلس ــن س ــروى م ي
ــي  ــاه النب ــه وســلم.، فمــرض، فأت ــه وآل ــى هللا علي ــي صل النب

ــد رأســه. ــد عن ــوُدهُ، فقع ــه وســلم. يَُع ــه وآل ــى هللا علي صل
هــذا رســول هللا صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم يســتعمل غاًمــا 
ــاة  ــل الحي ــك؛ ليجع ــن ذل ــع ع ــة، وال يمتن ــي الخدم ــا ف يهوديًّ
ــورة  ــة المن ــات األخــرى فــي داخــل المدين مــع أصحــاب الديان
ــب رســول هللا  ــام، فيذه ــذا الغ ــرض ه ــم يم ــة. ث ــاة طبيعي حي
صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم ليعــوده فــي بيتــه. يجــب أن نــدرك 
ــى ســلطة  ــو أعل ــه وســلم ه ــه وآل ــى هللا علي أن الرســول صل
ــون  ــدو أن يك ــودي ال يع ــام اليه ــورة، والغ ــة المن ــي المدين ف
ــن  ــة م ــي بقع ــدث ف ــام! أيح ــة اإلس ــر ِملَّ ــى غي ــا، وعل خادًم
بقــاع األرض أن يــزور رئيــس خادًمــا لــه إذا مــرض، وخاصــة 

ــه؟ ــر دين ــى غي إذا كان عل
ــُب  ــه وســلم فعــل مــا يَتََعجَّ ــه وآل إن رســول هللا صلــى هللا علي
ــاس، وهــو الســماح لنصــارى نجــران أن  ــن الن ــر م ــه كثي من
يــؤدوا صلواتهــم داخــل المســجد النبــوي الشــريف. يقــول ابــن 
ــت  ــد حان ــر: »وق ــون األث ــي عي ــه هللا- ف ــاس -رحم ــيد الن س
صاتهــم، فقامــوا فــي مســجد رســول هللا صلــى هللا عليــه وآلــه 
وســلم يصلــون، فقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم: 
)َدُعوُهــْم(، فََصلَّــْوا إلــى المشــرق«. إنهــم ال يدخلــون المســجد 
النبــوي فقــط، بــل يصلــون فيــه، وفــي هــذا مــا ال يخفــى علــى 
أحــد مــن البــرِّ والتســامح لهــذا الديــن القويــم ورســوله الكريم. 
إن اإلســام ديــن ســام، وعقيــدة حــب، ونظــام يهــدف إلــى أن 
ــه منهجــه، وأن يجمــع  ــم في ــه، وأن يقي ــه بظل ــم كل ــم العال ينع

النــاس تحــت لــواء هللا إخــوة متعارفيــن متحابيــن.
يقــول صاحــب الظــال رحمــه هللا: "إن اإلســام ديــن الرحمــة 
والســام، وإن الجنــة التــي أعــدت للمتقيــن اســمها دارالســام، 
ــن  ــت م ــة نال ــاك قيم ــس هن ــام، ولي ــة س ــل الجن ــة أه وتحي
الشــرف مــا نالتــه قيمــة الســام فــي اإلســام. فأســلوب الحيــاة 
فــي اإلســام يحمــل المؤمنيــن مســؤولية إقــرار األمن والســام 
فــي مجتمعاتهــم، وقــد كتــب أحــد العلمــاء أن لفــظ الســلم بكســر 
ــح الســين  ــن، وبفت ــا مرتي ــدة، وبفتحه ــرة واح الســين ورد م

والــام أربــع مــرات، وهــي فــي الجميــع بمعنــى الســام وفيهــا 
ــاً  ــظ )ســام( مرفوع ــن االستســام، وورد لف ــر م أيضــا تحذي
ــي تســعة  ــاً ف ــا ورد منصوب ــاً، كم ــن موضع ــاث وثاثي ــي ث ف
مواضــع، وهــو فــي المواضــع كلهــا يعنــي الســام كمــا يعنــي 

أحيانــا األمــن أو طيــب القــول أو دار النعيــم".
البــر والتســامح والرحمــة والســام،  وعلــى خــاف هــذا 
تكــون عــداوة الكفــار للمســلمين، الســيما أمريــكا التــي تتســنم 
ــدول،  ــؤون ال ــي ش ــافر ف ــل الس ــة، والتدخ ــع والهمجي بالطم
دون احتــرام لدينهــم وقوانينهــم، فهــي تُشــّرع بالغــداة وتنســخ 
بالعشــي، ليــس لديهــا قانــون منضبــط، فهــي تنتهــك القوانيــن 
واالتفاقيــات، فلســان حالهــا يقــول: ال نُســأل عمــا نفعــل وهــم 
يســألون! ونأخــذ مــا نشــاء ونــدع مــا نشــاء، وننتهــك حقــوق 

مــن نشــاء.
يقــول ممثــل إحــدى الواليــات فــي مجلــس الشــيوخ األمريكــي، 
وهــو يلقــي خطابــه: "إن هللا لــم يهيــئ الشــعوب الناطقــة 
باإلنجليزيــة لكــي تتأمــل نفســها بكســل ودون طائــل، لقــد جعــل 
ــث  ــم! كــي نتمكــن مــن نشــر النظــام حي ــا أســاتذة العال هللا من
تكــون الفوضــى، وجعلنــا جديريــن بالحكــم، لكــي نتمكــن مــن 
إدارة الشــعوب البربريــة الهرمــة، وبــدون هــذه القــوة، ســتعم 
العالــم مــرة أخــرى البربريــة والظــام، وقــد اختــار هللا الشــعب 

األمريكــي دون ســائر األجنــاس".
ــب ترامــب  ــد طال ــه، فق ــي فكرت ــرداً ف ــل منف ــذا الممث ــس ه  لي
المرشــح عــن الحــزب الجمهــوري فــي االنتخابــات األمريكيــة 
العــام 2016، فــي تصريحاتــه األخيــرة المثيــرة للجــدل، بمنــع 
ــدود  ــاق الح ــدة وإغ ــات المتح ــول الوالي ــن دخ ــلمين م المس
ــل  ــر أن لترامــب تصريحــات ســابقة ال تق ــم، يُذك ــي وجوهه ف
ــو  ــلمين، فه ــن المس ــر ع ــه األخي ــن تصريح ــتيرية" ع "هس
الــذي قــال فــي إحــدى النــدوات: إن المســلمين ابتهلــوا وهللــوا 
ــب بضــرورة  ــه طال ــي الحــادي عشــر مــن ســبتمبر. كمــا أن ف

ــات المتحــدة.  مراقبــة كافــة المســاجد فــي الوالي
ــد  ــة بع ــد خافي ــم تع ــلمين ل ــع المس ــب م ــد ترام ــكلة دونال مش
دعوتــه األخيــرة إلــى منعهــم مــن دخــول الواليــات المتحــدة، 

وسماحة اإلسالم
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حقوقهــم  مــن  األميركييــن  المســلمين  بتجريــد  ومطالبتــه 
كاميــرات  اســتخدام  مقترحــاً  معتقداتهــم،  بســبب  المدنيــة 

لمراقبــة المســاجد. 
ــة وال  ــي السياس ــه ف ــرة ل ــري، ال خب ــب الث ــون إن ترام يقول
معرفــة لــه فــي الشــؤون الدوليــة، لكنــه وبفضــل اعتمــاد 
النشــاط السياســي علــى رأس المــال فهــو يلهــو فــي المعتــرك 
ــن  ــه" ع ــان غوت ــاعر "يوه ــول الش ــرأ ق ــم يق ــي، فل االنتخاب
المســلمين(  )أخــاق  كتابــه  فــي  مامــح تســامح اإلســام 
فيقــول: "للحــق أقــول: إن تســامح المســلم ليــس مــن ضعــف، 
وتمســكه  بدينــه،  اعتــزازه  مــع  يتســامح  المســلم  ولكــن 

بعقيدتــه".
ولــم يقــرأ مــا قالــه الفيلســوف جــورج برناردشــو: "اإلســام 
ــان كلهــا، وال نجــد  ــه حســنات األدي ــذي نجــد في ــن ال هــو الدي
ــري  ــع تقدي ــام موض ــد كان اإلس ــناته! ولق ــان حس ــي األدي ف
ــم  ــة هض ــه ملك ــذي ل ــد ال ــن الوحي ــه الدي ــاً، ألن ــامي دائم الس
ــى جــذب  ــدرة عل ــك الق ــذي يمل ــة، وال ــاة المختلف ــوار الحي أط
ــاعاته  ــن س ــام م ــن اإلس ــد بره ــور، وق ــر العص ــوب عب القل
األولــى علــى أنــه ديــن األجنــاس جميعــاً، إذ ضــم ســلمان 
الفارســي وبــال الحبشــي وصهيــب الرومــي فانصهــر الجميــع 

ــة واحــدة".  ــي بوتق ف
ــو  ــن(: "اإلســام ه ــال شــاعر فرنســا )المارتي ــرأ مق ــم يق ول
الديــن الوحيــد الــذي اســتطاع أن يفــي بمطالــب البــدن والــروح 
ض المســلم ألن يعيــش فــي تأنيــب الضميــر،  معــاً، دون أن يُعــرِّ
وهــو الديــن الوحيــد الــذي تخلــو عباداتــه مــن الصــور، وهــو 

أعلــى مــا وهبــه الخالــق لبنــي البشــر".
ــار للمســلمين  ــرف أن عــداوة الكف ــب ونع ــوم ترام نحــن ال نل
ــدة راســخة معلومــة، بيّنهــا  ــررة محســومة، وعقي ــة مق قضي
هللا فــي القــرآن الكريــم، وشــهد بهــا التاريــخ والواقــع األليــم، 
ــان مــا يجــري  ــران، فليشــاهد بالعي ــة الق ــع ببيّن ــم يقتن فمــن ل
فــي الــدول اإلســامية التــي تئــن تحــت وطــأة االســتعمار 

ــال.  واالحت
ورجلهــا،  بخيلهــا  اإلســام  علــى  هجمــت  أوروبــا  فهــذه 
وحاربتــه وال تــزال تحــارب بــكل مــا أوتيــت مــن المكــر 
ــب  ــائس وآالت التخري ــة والدس ــارة والسياس ــداع والمه والخ
والتدميــر، فعقــدت المؤتمــرات تلــو المؤتمــرات، وأبرمــت 
التبشــير  المعاهــدات، وأرســلت جمعيــات  تلــو  المعاهــدات 
ووزعتهــا فــي أطــراف البــاد طولهــا وعرضهــا، وأجــرت 
أنهــاراً وجــداول مــن أنــواع المســكرات فــي المدائــن والقــرى 
لتجفيــف العقــول ومســخ النفــوس. واســتحوذت علــى مــوارد 
الثــروة العامــة فأفقــرت العبــاد وأقفــرت البــاد، فثقلــت وطــأة 
البــؤس والشــقاء علــى البشــرية. فعلــت كل ذلــك وغيــره ضــد 
اإلســام لكــن بعنــوان التمــدن ومقتضيــات الحضــارة ومقاومــة 

الوحشــية والهمجيــة واإلرهــاب. 
إن عــداء الكفــار لإلســام والمســلمين ســنّة متوارثــة بينهــم، 
وهــم يشــجعون كل مــن أهــان اإلســام وشــعائره، ففــي صيــف 
بــوش  جــورج  حينهــا  األميركــي  الرئيــس  التقــى  2007م 
ــن  ــن األميركيي ــن المذيعي ــرة م ــاوي عش ــب البيض ــي المكت ف
ــز" كان  ــل بورت ــى اإلســام، "ني ــم عل ــن بهجومه والمعروفي
ــع  ــو مذي ــوش -وه ــع ب ــاء م ــي اللق ــاركين ف ــرز المش ــن أب م

مشــهور بعدائــه لإلســام والمســلمين- شــّن بعــد اجتمــاع 
بأيــام، هجومــا الذعــا وغيــر مهــذب وال  األبيــض  البيــت 
مبــرر ضــد المســلمين، واصفــا إياهــم بالـ"الصراصيــر"، 
ألنهــم يصومــون فــي نهــار رمضــان، ويأكلــون فــي الليــل فــي 
برنامــج إذاعــي يقدمــه، وكان قــد وصــف اإلســام قبلهــا بأنــه 
"فيــروس مميــت، ينتشــر فــي جميــع أنحــاء أوروبــا والعالــم 
الغربــي"، مضيفــاً "ســوف ننتظــر طويــاً جــداً حتــى نطــّور 

ــه". ــه ب ــاً لنكافح لقاح
الرئيــس الفرنســي ســاركوزي شــن حربــاً ضروســاً علــى 
الحجــاب حيــن كان وزيــراً للداخليــة ممــا أدى فــي نهايــة 
المطــاف لحرمــان طالبــات فرنســيات مســلمات مــن حقهــن فــي 
التعليــم تحــت ذريعــة أن علمانيــة الــدول تتناقــض مــع الرمــوز 
الدينيــة، فــي حيــن كان الطــاب ولعقــود يتمتعــون بحقهــم فــي 

ــا. ارتــداء الصلبــان ولبــس قبعــة الكيب
أنجيــا  األلمانيــة  المستشــارة  قامــت  2010م  صيــف  فــي 
فيســترغارد  كيــرت  الدانماركــي  الرســام  بتكريــم  ميــركل 
صاحــب الرســوم الكاريكاتيريــة المســيئة للنبــي محمــد صلــى 
هللا عليــه وســلم بتســليمه جائــزة حريــة الصحافــة فــي ختــام 
ــة: إن  ــن، قائل ــي برلي ــام ف ــائل اإلع ــول وس ــة ح ــدوة دولي ن
ــا  ــى أن "أوروب ــة فيســترغارد هــي الرســم، مشــددة عل مهم
هــي المــكان الــذي يســمح فيــه لرســام كاريكاتيــر برســم شــيء 
كهــذا"، مضيفــة "إننــا نتحــدث هنــا عــن حريــة التعبيــر 
وحريــة الصحافــة". فيســترغارد حصــل علــى جائــزة التقديــر 
"اللتزامــه الراســخ بحريــة الصحافــة والــرأي وشــجاعته فــي 
الدفــاع عــن القيــم الديمقراطيــة علــى رغــم التهديــدات بأعمــال 

ــوت". ــف والم العن
ــي 2007/6/16م  ــة ف ــث الثاني ــا إليزابي ــة بريطاني منحــت ملك
ــيء  ــيطانية( المس ــات ش ــاب )آي ــب كت ــدي صاح ــلمان رش س
بشــدة لإلســام لقــب )فــارس( فــي إطــار منحهــا ســنويا 

أوســمة لمجموعــة مــن الشــخصيات تقديــراً إلنجازاتهــا.
هــذه نمــاذج لمواقــف مــن شــخصيات غربيــة رســمية تظهــر 
مــن األجــواء الموبــوءة، والتــي حفــزت  بوضــوح جانبــاً 
وشــجعت عديديــن علــى اإلســاءة إلــى اإلســام وحرماتــه.

أقصــى  بذلــوا  التاريــخ  أحقــاب  فــي  أعــداء اإلســام  إن    
جهودهــم فــي ســبيل محــو ديــن هللا وإطفــاء نــوره. إنهــم 
يكنّــون الكراهيــة العميــاء لهــذا الديــن ولمــن يعتنقونــه. ولقــد 
وقــف األعــداء فــي وجــه الديــن وقفــة العــداء والكيــد وحاربوه 
ــا  ــم تضــع أوزاره ــاً شــعواء ل بشــتى الوســائل والطــرق حرب
حتــى اليــوم. إنهــم يواصلــون الليــل بالنهــار فــي ســبيل البحــث 
عــن طــرق تشــويهه ظنــاً منهــم أن هــذا ســيُوقف التحــول 

ــى اإلســام.  المتواصــل إل
  إنهــم يدســون ويكيــدون محاوليــن القضــاء علــى هــذا الديــن 
القويــم، ولكنهــم فشــلوا فــي تحقيــق هــذه األمنيــة فشــاً ذريعــاً 
ألن نــور هللا ال يمكــن أن تطفئــه األفــواه، وال أن تطمســه النــار 
ــم  ــن القوي ــذا الدي ــر ه ــدر هللا أن يظه ــرى ق ــد ج ــد. لق والحدي
فــكان مــن المحتــم أن يكــون. فهــذا تحقيــق وعــد هللا ومــا تــزال 
لهــذا الديــن أدوار فــي تاريــخ البشــرية يؤديهــا ظاهــراً علــى 
الديــن كلــه بــإذن هللا تحقيقــاً لوعــد هللا الــذي ال تقــف لــه جهــود 

العبيــد المهازيــل مهمــا بلغــوا مــن القــوة والكيــد والتضليــل.
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جرائــم املحتلــن والعمالء
يف شهر ديسمرب 2015م

إعداد: حافظ سعيد

فــي يــوم الثاثــاء 1 مــن ديســمبر قــام الجنــود العمــاء بقتــل 
عالــم لــم يســاهم فــي صــاة جنــازة جنــدي مقتــول فــي مديريــة 

جــردي بواليــة بكتيــا.
وفــي 5 مــن هــذا الشــهر استشــهد 12 مــن عــوام المســلمين 
ــى  ــة هــاون عل ــال ونســاء جــراء ســقوط قذيف ــا فيهــم أطف بم
ــة  ــاد بوالي ــيد آب ــة س ــي مديري ــاء ف ــن األبري ــوت المواطني بي

ميــدان وردك.
ــم  ــن ث ــت المليشــيا أحــد المواطني وفــي 5 مــن ديســمبر اعتقل

ــدوز. ــة قن ــة جهــاردره بوالي ــه فــي مديري قتلت
وفــي 12 مــن ديســمبر أطلــق الجنــود العمــاء قذيفــة هــاون 
فــي مديريــة نــاوه بواليــة هلمنــد، فســقطت علــى منــزل أحــد 

ــن فاستشــهدت ســيدة وطفــان. المواطني
وفــي يــوم االثنيــن 14 مــن ديســمبر استشــهد 8 أشــخاص مــن 
ــيا  ــل المليش ــن قب ــاء م ــال ونس ــم أطف ــا فيه ــدة بم ــرة واح أس

المســلحة فــي مديريــة بهســود بواليــة ننجرهــار.
والعمــاء  المحتلــون  الجنــود  داهــم  التاريــخ  نفــس  وفــي 
منطقــة كلبــاد بمديريــة دشــت أرتشــي بواليــة قنــدوز، فقتلــوا 

أحــد المواطنيــن يدعــى )بدلــدار(.
ــة  ــام قري ــهد إم ــمبر استش ــن ديس ــاء 15 م ــوم الثاث ــي ي وف
وخمســة آخــرون جــراء مداهمــات العــدو المحتــل فــي مديريــة 
ده يــك بواليــة غزنــي. وعــاوة علــى ذلــك، عندمــا قــام النــاس 
ــوا علــى هــؤالء الشــهداء، اســتهدفوا مــرة أخــرى مــن  ليصل
قبــل الجنــود العمــاء فجــرح جــراء ذلــك عــدد مــن المواطنيــن.
ــه إن  ــي بأن ــة غزن ــي  والي ــاس ف ــذر الن ــه ح ــوم ذات ــي الي وف
لــم يتــم إيقــاف جرائــم المليشــيا وفظائعهــم، فســيقومون بــرد 
ــد بتوغــل  ــر تفي ــي الشــهر المنصــرم قُدمــت تقاري ــف. فف عني
المليشــيا فــي أعــراض العفيفــات، واختطافهــن واختطــاف 

ــة. ــذه الوالي ــي ه ــار ف ــال الصغ األطف

وفــي الغــد استشــهد عالــم كبيــر مــن مواطنــي واليــة ننجرهــار 
فــي ســجن باغــرام المشــبوه حيــث كان قــد اعتقــل وأودع فــي 

الســجن المذكــور مــن قبــل المحتليــن. 
ــن  ــل 4 م ــون بقت ــود المحتل ــام الجن ــن ديســمبر ق ــي 16 م وف
المواطنيــن األبريــاء فــي منطقــة قلعــه نــو بمديريــة خانشــين 

ــد. ــة هلمن بوالي
وفــي نفــس التاريــخ قــام الجنــود المحتلــون بمداهمــة بيــوت 
ــة  ــوت بوالي ــي ك ــة بت ــي بمديري ــة جهارده ــي منطق ــاس ف الن
ــن  ــرح اثني ــن وج ــل مواط ــك بقت ــاء ذل ــوا أثن ــار، وقام ننجره

ــم. ــوا به ــن وذهب ــوا المجروحي ــم اعتلق ــن، ث آخري
وفــي 22 مــن ديســمبر قامــت ميليشــيات الغــدر والخيانــة بقتــل 
عجــوز لهــا مــن العمــر 50 ســنة  مــع ابــن لهــا، فــي مديريــة 

فيــض آبــاد بواليــة جوزجــان.
وفــي نفــس التاريــخ قــام الجنــود العمــاء بتفتيــش بيــوت 
ــة  ــل بوالي ــي خي ــة غن ــي بمديري ــة داغ ــي منطق ــن ف المواطني
النــاس وضربهــم  بإهانــة  ذلــك  أثنــاء  وقامــوا  ننجرهــار، 
والتنكيــل بهــم، وعندمــا انســحبوا اعتقلــوا 2 مــن المواطنيــن 

وأودعوهــم فــي ســجونهم.
وفــي 27 مــن هــذا الشــهر استشــهد فــي كارثــة دمويــة أخــرى 

6 مــن أســرة واحــدة فــي مديريــة نــاري بواليــة كونــر.
وفــي 28 مــن ديســمبر قــام الجنــود المحتلــون وأذنابهــم 
العمــاء بمداهمــة ســوق مديريــة ســانغين، فجرحــوا مواطنــاً، 
واعتقلــوا مواطنــا و2 مــن أطبــاء المشــفى وزجــوا بهــم فــي 

ــجونهم. س
________________

ــامي،  ــان اس ــي، آزادي، افغ ــي س ــي ب ــة ب ــادر: }إذاع المص
ــيا،  ــی اس ــن تک ــر، ن ــي، لراوب ــع روه ــواک، موق ــة بج وکال

ــوا{ وبين

ضحايا الحرب األمريكية
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يا رشاشي!

بقلم: بريالي

يــا رشاشــي! أرى أنــه مــن الواجــب 
معيتــي؛  فــي  تكــون  أن  والــازم 
ألنــك اللســان الفصيــح الــذي يفهمــه 

أنيــس. خيــر  فأنــت  العمــاء، 
يــا رشاشــي! اعلم أن الكفــار الصليبيين 
المحتليــن هاجمــوا البــاد اإلســامية 
ــود،  ــآالف الجن بقضهــم وقضيضهــم وب
ويتّمــوا آالف  النســاء،  فرّملــوا آالف 
البيــوت!  آالف  وخربــوا  األطفــال، 
فتوكلــت علــى هللا وحملتــك علــى كتفــي 
كــي ألقنهــم بــك درســاً قاســياً ال ينســوه 

ــد الدهــر. أب
العصــر  طغــاة  إن  رشاشــي!  يــا 
اإلمــارة  علــى  بغــوا  والمجرمــون 
ــة  ــة، وأســقطوا حكوم اإلســامية الفتي
إســامية قــّرت بهــا عيــن كل مســلم أبّي 
ــادق،  ــلم ص ــا كل مس ــى به ــّر، وباه ح
ولكنهــم أســقطوها وبّدلــوا بهــا حكومــة 
ــة  ــة ديموقراطي ــامية، حكوم ــر إس غي
تــرزح تحــت الكفــر والعمالــة، فكــن 
معــي حتــى أُرجــع إلــى ربــوع اإلســام 
ــة. ــارة إســامية صادق ــرة أخــرى إم م
غرامــي  منبــع  إن  رشاشــي!  يــا 
ــز  ــول هللا ع ــن ق ــع م ــك ينب ــي ب وهيام
وْا  وجــل فــي محكــم تنزيلــه: )َوأَِعــدُّ
بـَـاِط  ٍة َوِمــن رِّ ــن قـُـوَّ ــا اْســتَطَْعتُم مِّ لَُهــم مَّ
ــْم  ُك ــِه َعــْدوَّ هللّاِ َوَعُدوَّ ــِل تُْرِهبُــوَن بِ اْلَخْي
تَْعلَُمونَُهــُم  الَ  ُدونِِهــْم  ِمــن  َوآَخِريــَن 
يَْعلَُمُهــْم َوَمــا تُنفِقُــوْا ِمــن َشــْيٍء  هللّاُ 
فِــي َســبِيِل هللّاِ يُــَوفَّ إِلَْيُكــْم َوأَنتُــْم الَ 

األنفــال:60. تُْظلَُمــوَن(. 
فأقتــل بــك ألــد أعــداء هللا، كمــا كان 
بــك  يقاتلــون  عقــود   3 قبــل  آبائــي 

الــروس، فأنــت أمانــة آبائي وأجــدادي، 
لســحق الكفــار وعمائهــم األذنــاب فــي 

ــل. ــد الباط ــق ض ــة الح معرك
الظــروف  هــذه  فــي  رشاشــي!  يــا 
فيهــا  علينــا  تكالــب  التــي  العصيبــة 
األعــداء مــن كل جهــة؛ قســماً قســماً 
أحبــك  بأننــي  بيــده  روحــي  بالــذي 
حبــاً ال يدانيــه حــب، حتــى أن الدنيــا 
بحذافيرهــا ال تســاوي عنــدي جنــاح 

لبعــوض. ا
تعــدل  ال  كنــت  لئــن  رشاشــي!  يــا 
ــرات  ــراتb52  والطائ ــام طائ ــيئاً أم ش
الدرونــز، فاعلــم أن صاحبــك يؤمــن 
بــرب بيــده كل شــيء، وهــو الــذي وعــد 
المؤمنيــن بالنصــر. فالعــدّو الجبــان قــد 
ــي  ــورة أن يقض ــائله المتط ــز بوس عج
ــة  ــه هيب ــد أرعبت ــن، وق ــى المجاهدي عل
المجاهديــن وأطــارت النــوم مــن أجفــان 
بالحبــوب  إال  ينامــون  فــا  جنــوده، 

المهدئــة والمنومــة.
يــا رشاشــي! ال تيــأس، فهــذه آخــر 
هجمــات العــدّو ونهايــة مؤامراتــه التــي 
يســتهدف بهــا المجاهديــن، فالمســتقبل 
وستســيطر  وللمســلمين،  لإلســام 
الحكومــة المســلمة علــى البــاد، بــإذن 

هللا.
تقاعســنا  أننــا  أدري  رشاشــي!  يــا 
ــدت  ــا نف ــرك، وكلم ــا عــن تطوي وتغافلن
نشــتري  أن  اضطررنــا  رصاصاتــك 
رصاصــات أخــرى! ولكنــك تعلــم بأننــي 
كنــت مســتهدفاً مــن قبــل األعــداء، فمــا 

اســترحت يومــاً.
فهــذه  منــا،  التشــكو  رشاشــي!  يــا 

واألبطــال،  األســود  أرض  األرض، 
المجاهديــن  بقعــة  البقعــة،  وهــذه 
والمناضليــن، وإن كان بلــداً فقيــراً إال 
ــون  ــن ال يعرف ــن األســود الذي ــه عري أن
البقعــة  هــذه  بــأن  وتذكــر  الهزيمــة، 
كانــت مقبــرة للغــزاة ولإلمبراطوريــات، 
ــار. وههنــا يُقمــع كل ظالــم ومتكبــر جبّ

يــا رشاشــي! لعلــك تتبختــر وتشــمخ 
المحتليــن  تــرى  وأنــت  بأنفــك 
األميريكييــن قــد هزمــوا وســحقوا بــك، 
ولكنــي ال أرى أن هــذه الهزيمة الملحقة 
بالكفــار مــن عنــدي أو مــن عنــدك، بــل 
ــم  ــار، فاعل ــز الجب ــد العزي هــي مــن عن
ــرآن إن  ــي الق ــن هللا ف ــد م ــذا وع أن ه
تنصــروا هللا ينصركــم، فهــا نحــن قمنــا 
لنصــرة ديــن هللا واآلن نــرى مكافئتنــا.

ــت  ــك، فأن ــي ألفتخــر ب ــا رشاشــي! إن ي
تــاج رأســي، فوجــودك فــي حضنــي 
ــبب  ــي، وس ــكوني ولطمأنينت ــبب لس س
لهلــع قلــوب الكفاريــن ورعبهــم، فإلــى 
أن يُبســط العــدل الرحمانــي علــى هــذه 
األرض ال أضعــك وال أتركك، وســأحافظ 

ــك. ــة ب ــة اإللهي ــى الحكومــة العادل عل
الشــريعة  أقيــم  إنــي  رشاشــي!  يــا 
ــت  ــأن تح ــدأ وأطم ــك، وأه ــا ب وأحميه
عــزف  تحــت  الجنــة  وأرى  ظلــك، 

رصاصــك.
يــا رشاشــي! لقــد عــرف المســلمون 
أســباب تأخرهــم وانحطاطهــم حيــث أننا 
إن لــم نطبــق مــا أمرنــا هللا، فسيســيطر 
علينــا الكفــار ويلعبــون بنــا، ويفرقــون 
بيننــا ويبيدوننــا، فــا تهــدأ أنــت أيضــاً.
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همام بن منبه رمحه اهلل
»صاحب أقدم تصنيف يف احلديث النبوي«

◄ زبدة:
ــن ســيَج،  ــن كامــل ب ــه ب ــن منب ــام ب هم
مــن  األبنــاوي،  الصنعانــي  اليمانــي 
أبنــاء الفــرس فــي صنعــاء، أبــو عقبــة: 
الحديــث  فــي  تأليــف  أقــدم  صاحــب 
كان  التابعيــن،  ثقــات  مــن  النبــوي، 
الكتــب ألخيــه  يشــتري  يغــزو، وكان 

"وهــب".
والزم أبــا هريــرة، فأخــذ عنــه نحــو 
140 حديثــا، وصنفهــا فــي رســالة " 
أثبتهــا   " ط   - الصحيحــة  الصحيفــة 
ابــن حنبــل، مجموعــة فــي مســنده )2: 
مخطوطتــان،  ومنهــا   )319  -  312
ابــن  مســند  فــي  مــا  وبيــن  بينهمــا 
حنبــل اختــاف يســير، عــاش طويــا 
ــال  ــه ق ــى عيني ــاه عل ــى ســقط حاجب حت
بصنعــاء.  وفاتــه  وكانــت  الشــرجي: 
فــي  ســبق  قــد   )  94 )األعــام:8/ 
ترجمــة أخيــه وهــب قــول الذهبــي س: 
أن بنــي منبــه أصلهــم مــن خراســان 
مــن هــراة، فمنبــه مــن أهــل هــراة، 
ــام كســرى، وكســرى أخرجــه  خــرج أي
ــد  ــى عه ــه أســلم عل ــم إن ــراة، ث ــن ه م
ــَن  ــلم فََحُس ــه وس ــى هللا علي ــي صل النب
وكان  باليمــن،  ومســكنهم  إســامه، 
ــراة،  ــى ه ــف إل ــه يختل ــن منب ــب ب وه

ويتفقــد أمــر هــراة.

◄ مقامه:
 ، ْنَعانِيُّ الذهبــي س: وهــب بن منبــه الصَّ
ُث، الُمْتقِــُن، أَبـُـو ُعْقبـَـةَ، َصاِحــُب  الُمَحــدِّ
ــا  ــي َكتَبََه ــِة الَّتِ ِحْيَح ــِة الصَّ ِحْيفَ ــَك الصَّ تِْل
َعــْن أَبِــي ُهَرْيــَرةَ، َوِهــَي: نَْحــٌو ِمــْن 

ــَن َحِدْيثــاً. ــٍة َوأَْربَِعْي مائَ

َحدََّث بَِها َعْنهُ: َمْعَمُر بُن َراِشٍد.
ــةَ، َواْبــِن  ــظَ أَْيضــاً َعــْن: ُمَعاِويَ ــْد َحفِ َوقَ

ــٍة. ــاٍس، َوطَائِفَ َعبَّ
َصاِحــُب  َوْهــٌب  أَُخــْوهُ؛  َعْنــهُ:  َحــدََّث 

. بَِزَمــاٍن  قَْبلَــه  َوَمــاَت   - القََصــِص 
َوثَّقَهُ: يَْحيَى بُن َمِعْيٍن، َوَغْيُرهُ.

قـَـاَل أَْحَمــُد بــُن َحْنبـَـٍل: َكاَن يَْغــُزو، َوَكاَن 
يَْشــتَِري الُكتُــَب ألَِخْيــِه، فََجالَــَس أَبَــا 
ــى أَْدَرَك  ــاَش َحتَّ ــِة، َوَع ــَرةَ بِالَمِدْينَ ُهَرْي
َدِة، َوَســقَطَ َحاِجبـَـاهُ َعلـَـى  ظُُهــْوَر الُمَســوِّ

ــِر. ــَن الِكبَ ــِه ِم َعْينَْي
ــُع  ــُت أَتََوقَّ ــةَ: ُكْن ــُن ُعيَْينَ ــْفيَاُن ب ــاَل ُس قَ
ــاِج َعْشــَر ِســنِْيَن. ــاٍم َمــَع الُحجَّ قـُـُدْوَم َهمَّ

بــَن  أَْحَمــَد  َســِمْعُت   : الَمْيُمْونِــيُّ قَــاَل 
ــاٍم: َهمَّ َصِحْيفَــِة  فِــي  يَقُــْوُل  َحْنبَــٍل 

ـاَم  أَيَـّ راشــد(  )بــن  َمْعَمــٌر  أَْدَركــهُ 
ــاٌم، َحتَّــى إَِذا  ــِه َهمَّ ــَرأَ َعلَْي ــوَداِن، فَقَ السُّ
ــي،  ــِه البَاقِ ــَرأَ َعلَْي ــٌر، فَقَ ــَذ َمْعَم ــلَّ، أََخ َم
اق لـَـْم يَُكــْن يَْعــِرُف َمــا قـُـِرَئ  زَّ َوَعْبــُد الــرَّ
ــٌو ِمــْن  ــَرأَهُ ُهــَو، َوِهــَي نَْح ــا قَ ــِه ِممَّ َعلَْي

ــاً. ــَن َحِدْيث ــٍة َوأَْربَِعْي مائَ

◄ شخصيته:
ــا  اِق: أَْنبَأَنَ زَّ ــرَّ ــُد ال ــاَل َعْب الذهبــي س: قَ
ــاَم بــَن ُمنَبِّــٍه قََعــَد  أَبِــي، َوَغْيــُرهُ: أَنَّ َهمَّ
ــَراَن  ــٌل بِنَْج ــِر، َوَكاَن َرُج بَْي ــِن الزُّ ــى اْب إِلَ
لَــهُ:  يُقَــاُل  يَُعظُِّمونَــه،  األَْبنَــاِء  ِمــَن 
ــهُ  ــاَل لَ ــةٌ. فَقَ ــهُ لِْحيَ ــْن لَ ــْم يَُك ــٌش، لَ َحنَ
َرُجــٌل ِمــْن قَُرْيــٍش: َمــْن أَْنــَت؟ قـَـاَل: ِمــْن 

ــِن. ــِل اليََم أَْه
قـَـاَل: َمــا فََعلـَـْت َعُجْوُزُكــم - يُِرْيــد َحنَشــاً 
ــاٌم: َعُجْوُزنَــا أَســلََمْت َمــَع  -؟ قَــاَل َهمَّ
ــم  ــَن، َوَعُجْوُزُك ــلَْيَماَن هللِ َربِّ الَعالِِمْي ُس
ــاَل  . فَقَ ــِب. فَبُِهــَت القَُرِشــيُّ ــةُ الَحطَ الَ َحمَّ

بَْيــِر: أََمــا تـَـْدِري َمــْن َكلَّمــَت؟  لـَـهُ اْبــُن الزُّ
ــٍه؟ ضــَت بِاْبــِن ُمنَبِّ ــَم تََعرَّ لِ

◄ بركة صحيفة همام:
الذهبــي س: قُْلــُت: لـَـْو َكاَن أََحــٌد َســِمَعَها 
ــاٍم- لََعــاَش إِلَــى َســنَِة بِْضــٍع  ِمــْن َهمَّ
ــي  ــَد أَبِ ــاٌم بَْع ــاَش َهمَّ ــا َع ــِن، َكَم َومائَتَْي
َوَســْبِعْيَن َســنَةً، َوَمــا  بِْضعــاً  ُهَرْيــَرةَ 
ــاٍم  ــْن َهمَّ ــةَ َع ِحْيفَ ــْن َرَوى الصَّ ــا َم َرأَينَ
إاِلَّ َمْعَمــٌر، َوَجِمْيــُع َمــا َعــاَش بَْعــَده نَيِّفــاً 

ــنَةً.  ــِرْيَن َس َوِعْش
الذهبــي ت: قــال خليفــة: مــات ســنة 
ومائــة.  وثاثيــن  اثنتيــن  أو  إحــدى 
ــة ســنة. وآخــر  ــه عــاش مائ ــت: لعل قل
لــه  التــي  مــن روى عنــه الصحيفــة 
عــن أبــي هريــرة معمــر وعــاش بعــده 
إال،  ليــس  ســنة  وعشــرين  إحــدى 
وآخــر مــن رواهــا عــن معمــر عبــد 
الــرزاق وعــاش بعــده ثمانيــا وخمســين 
ســنة، وآخــر مــن رواهــا عنــه إســحاق 
الــرزاق  عبــد  بعــد  وعــاش  الدبــري 
ثاثــاً وســبعين ســنة، وآخــر مــن روى 
عــن الدبــري مــن الرجــال أبــو القاســم 
الطبرانــي وعــاش بعــده ســتاً وســبعين 
ــة  ــي ممــن جــاوز المائ ســنة، والطبران

ــن.  بيقي

◄ وفاته:
 : : قـَـاَل َعلـِـيٌّ الذهبــي س: قـَـاَل البَُخــاِريُّ
ــِه،  ــْن َمْوتِ ــاً َع ام ــَي َهمَّ ــاً لَقِ ــأَْلُت َرُج َس

ــٍة. ــَن َومائَ ــِن َوثَاَثِْي ــاَل: َســنَةَ ثِْنتَْي فَقَ
)ســيرأعام النبــاء: 9/ 375، 376، 

تاريــخ اإلســام: 8 / 556 (.

إعداد: أبوسعيد راشد

أعالم بالد األفغان
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المرأة..
فــي منــظــار الجــاهـلـيـة
ومنظار الشریعة اإلسالمية

لقــد خلــق هللا الجنــس البشــري مــن ذكــر وأنثــى، وجعــل 
أحــد  ســعادة  يتصــور  وال  والقبائــل،  الشــعوب  منــه 
الجنســين إال بوجــود اآلخــر بجانبــه، قــال تعالــى: )َوِمــْن 
ــُكنُوا إِلَْيَهــا  ــُكْم أَْزَواًجــا لِّتَْس ــْن أَنفُِس ــم مِّ ــَق لَُك ــِه أَْن َخلَ آيَاتِ
ــْوٍم  ــاٍت لِّقَ ــَك آَليَ ــي َذلِ ــةً إِنَّ فِ ــَودَّةً َوَرْحَم ــم مَّ ــَل بَْينَُك َوَجَع

ــُروَن( ]الــروم/21[. يَتَفَكَّ
اهتــم اإلســام بتهذيــب النفــوس واألخــاق، ومــن األمــور 
ــي  ــرة الت ــه للنظ ــاس تقويم ــا الن ــذب اإلســام به ــي ه الت
يــرى بهــا المجتمــع المــرأة وتقريرمنزلتهــا الائقــة بهــا، 
وجعلهــا مســاوية للرجــل فــي كثيــر مــن شــؤون الحيــاة، 

إال فيمــا خــص هللا بــه الرجــل أو خــص بــه المــرأة.
وقــد أكــرم اإلســام المــرأة وحّررهــا مــن أغــال الجاهلية، 
التــي منعتهــا حقوقهــا اإلنســانية، وعرضتهــا كمتــاع 

ــاع ويشــترى. يب
ولمعرفــة منزلــة المــرأة فــي االســام يلزمنــا عــرض 
حالهــا قبــل اإلســام فــي عصــر الجاهليــة فــي الحضــارات 

ــابقة: ــان الس واألدي

● المرأة عند اإلغريق:
إنَّهــم  حتــى  مهينــة،  حقيــرة  عندهــم  المــرأة  كانــت 
ــم  ــت عنده ــيطان، وكان ــل الش ــن عم ــاً م ــا رجس ليعدونه
كســقط المتــاع فتبــاع وتشــترى فــي األســواق، مســلوبة 
ف  الحقــوق، محرومــة مــن حــقِّ الميــراث وحــقِّ التصــرُّ
ــم  ــى أنهــا ل ــِة االنحطــاط حت ــي غاي ــْت ف ــي المــال، وكان ف
تســلم مــن فاســفة اإلغريــق. )المــرأة علــى مــر العصــور 

بحــث قيــم جــداً، والحجــاب للمــودودي ص12(.
قــال ســقراط: )إنَّ وجــود المــرأة هــو أكبــر منشــأ ومصــدر 
ــم، إنَّ المــرأة تشــبه شــجرة  ــي العال ــار ف لألزمــة واإلنهي
ــا  ــن عندم ــاً، ولك ــا جمي ــون ظاهره ــث يك ــمومة حي مس
عــودة  )كتــاب  حــاالً(.  تمــوت  العصافيــر  منهــا  تــأكل 

الحجــاب ) 2 / 47((.
وهاهــو الفيلســوف أرســطو يبــدي رأيــه عــن مكانــة 
ــر فيقــول: "إنَّ  ــل وتفكي ــد تحلي المــرأة فــي مجتمعهــم بع
الطبيعــة لــم تــزوِد المــرأةَ بــأيِّ إســتعداد عقلــي يُعتَــدُّ بــه؛ 
ــر  ــى شــؤون التدبي ــا عل ــك يجــب أن تقتصــَر تربيتُه ولذل
المنزلــي واألُمومــة والَحضانــة ومــا إلــى ذلــك"، ثــم 
: العبــد  ف فــي أنفســهنَّ يقــول: "ثــاث ليــس لهــنَّ التصــرُّ
ليــس لــه إرادة، والطِّفــل لــه إرادة ناقِصــة، والمــرأة لهــا 
إرادة وهــي عاِجــزة". وقــد قــال: "إن المــرأة رجــل غيــر 
كامــل، وقــد تركتهــا الطبيعــة فــي الــدرك األســفل مــن ســلم 
الخليقــة". وهــو القائــل أن المــرأة للرجــل كالعبــد للســيّد، 
والعامــل للعالــم، والبربــري لليونانــي، وأن الرجــل أعلــى 
منزلــة مــن المــرأة. )مكانــة المــرأة فــي بعــض الحضارات 
القديمــة واألديــان األخــرى لعبدالرحمــن الطوخــي، وعادة 

الخرســا، المــرأة واإلســام ص23(

● المرأة عند الرومان: 
كانــت المــرأة عندهــم متاعــاً مملــوكاً للرجــل وســلعة مــن 
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الرجــال  يتصــرف  الرخيصــة  الســلع 
ــا  ــاؤون، وكان يعتبره ــا يش ــا كيفم فيه
الرجــال شــراً البــد مــن اجتنابــه، وأنهــا 
مخلوقــة للمتعــة وكانــت دائمــاً خاضعــة 
للرجــل أبــاً كان أو زوجــاً، وكان الرجــل 
يملــك مالهــا فهــى فــي نظــره ونظــر 
الرجــال ونظــر المجتمــع كلــه أَمــة ال 

ــا  ــا وزوجه ــد أبيه ــا، وكان بي ــة له قيم
حــق حياتهــا وحــق موتهــا، وإذا كانــت 
ملــك أبيهــا فــي شــبابها فهــو الــذي 
تزوجــت  فــإذا  زوجهــا،  لهــا  يختــار 
يقــول  ذلــك  وفــي  زوجهــا  ملكهــا 
جايــوس: توجــب عادتنــا علــى النســاء 
الرشــيدات أن يبقيــن تحــت الوصايــة 

لخفــة عقولهــن.
وعلــى الرغــم مــن كثــره المشــّرعين 
ــرأة  ــوا بالم ــم يهتم ــم ل ــا فإنه ــي روم ف
ولــم يهتمــوا بحقوقهــا وإنمــا عينــوا مــا 
عليهــا مــن واجبــات، وقــد كانــت المــرأة 
فــي أعينهــم أَمة شــرعية يتصــرف فيها 
رب األســرة كمــا يتصــرف فــي عبيــده، 
وقــد عقــد اجتماعــاً فــي مجتمــع رومــا 
للبحــث فــي شــؤون المــرأة فقــرر أنهــا 
بــا نفــس أو خلــود وأنهــا لــن تــرث 
ــب  ــس ويج ــا رج ــرة وأنه ــاة اآلخ الحي
أال تــأكل اللحــم وأال تضحــك وأال تتكلــم 
وعليهــا أن تمضــى جميــع أوقاتهــا فــي 
ــا  ــوا عليه ــد حكم ــة والطاعــة وق الخدم
ــزوج  ــق ال ــكام. )ح ــن ال ــع م ــأن تمن ب
علــى  الزوجــة  وحــق  زوجتــه  علــى 
ــي ص 12 –  ــدهللا عفيف زوجــه طــه عب

)13
وكان شــعارهم فيمــا يتعلــق بالمــرأة: 
ــزع، ونيرهــا ال يُخلــع(  )إن قيدهــا ال يُن

عــودة الحجــاب )2 / 48(. 
بعــض  ذكرتــه  مــا  عجيــب  ومــن 
ــدَّق  ــكاد يُص ــا ال ي ــو ممَّ المصــادر ـ وه
ـ أنَّ ممــا القتــه المــرأة فــي العصــور 
الرومانيــة ـ تحــت شــعارهم المعــروف: 
)ليــس للمــرأة روح( ـ تعذيبهــا بســكب 
الزيــت الحــار علــى بدنهــا، وربطهــا 
باألعمــدة، بــل كانــوا يربطــون البريئات 
ــى  ــا إل ــول، ويســرعون به ــول الخي بذي
أقصــى ســرعة حتــى تمــوت. )كتــاب 
المــرأة بيــن تكريــم االســام وإهانــة 

الجاهليــة البــاب الثانــي(.

● المرأة عند الصينيين:
كانــت المــرأة فــي المجتمــع الصينــي 
كتبــت  ولقــد  مهينــة،  مكانــة  تحتــّل 
قديمــاً إحــدى ســيّدات الطبقــة العليــا 
فــي الصيــن رســالة تصــف فيهــا مركــز 
المــرأة فــكان مّمــا جــاء فيهــا: "نشــغل 
نحــن النســاء آخــر مــكان فــي الجنــس 
البشــرّي ويجــب أن يكــون مــن نصيبنــا 
وقضايــا  )االســام  األعمــال"  أحقــر 

المــرأة المعاصــرة ص 10 – 11(.
الصينييــن  عنــد  المــرأة  وُشــبهت 
ــي تغســل  ــاه المؤلمــة الت القدمــاء بالمي
الحــق  وللصينــي  والمــال.  الســعادة 
فــي أن يبيــع زوجتــه كالجاريــة، وإذا 
ــح ألهــل  ــة أصب ــرأة الصيني ــت الم ترمل
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ــورث،  ــروة، وت ــا كث ــزوج الحــق فيه ال
وللصينــي الحــق فــي أن يدفــن زوجتــه 

ــة! حي
ــي  ــون حموراب ــي قان ــرأة ف ــت الم وكان
تحســب فــي عــداد الماشــية المملوكــة، 
ومــن قتــل بنتًــا لرجــل كان عليــه أن 

ــا. ــا أو يتملكه ــه ليقتله ــلم بنت يس

● المرأة عند الهنود:
فــي شــرائع الهنــدوس أنــه: "ليــس 
والمــوت،  والريــح،  المقــدر،  الصبــر 
والجحيــم، والســم، واألفاعــي، والنــار، 

ــرأة". ــن الم ــوأ م أس
ويقــول الدكتــور مصطفــى الســباعي 
فــي  للمــرأة  يكــن  )ولــم  رحمــه هللا: 
ــي االســتقال  ــو" حــق ف شــريعة "مان
ــإذا  عــن أبيهــا أو زوجهــا أو ولدهــا، ف
ــي  ــب أن تنتم ــا وج ــؤالء جميع ــات ه م
ــارب زوجهــا، وهــي  ــى رجــل مــن أق إل
ــا  ــن له ــم يك ــا، ول ــة حياته قاصــرة طيل
حــق فــي الحيــاة بعــد وفــاة زوجهــا بــل 
ــا،  ــوت زوجه ــوم م ــوت ي ــب أن تم يج
علــى  حيــة  وهــي  معــه  تحــرق  وأن 
ــادة  ــذه الع ــتمرت ه ــد، واس ــد واح موق
حتــى القــرن الســابع عشــر حيــث أبطلت 
ــود،  ــن الهن ــال الدي ــن رج ــرٍه م ــى ك عل
وكانــت تقــدم قربانــا لآللهــة لترضى، أو 
ــرزق، وفــي بعــض  تأمــر بالمطــر أو ال
مناطــق الهنــد القديمــة شــجرة يجــب أن 
يقــدم لهــا أهــل المنطقــة فتــاة تأكلهــا كل 
ســنة!( "المــرأة بيــن الفقــه والقانــون" 

.)18 )ص 

● المرأة عند الفرس:
أبيــح الــزواج باألمهــات، واألخــوات، 
األخ،  وبنــات  والخــاالت،  والعمــات، 
وبنــات األخــت، ويــرى »مــزدك« أن 
أكثــر مــا بيــن النــاس مــن الشــحناء 
وســفك الدمــاء ســببه النســاء واألموال، 
فأحــل النســاء، وأبــاح األمــوال، وجعــل 
النســاء شــركةً فيهــا كالمــاء والنــار 

والــكأل.
نســاء  علــى  شــديًدا  الحجــاب  وكان 
الطبقــة الراقيــة، أمــا الفقيــرات فكــن 
ــات  ــك الخلي ــل، وكذل ــي التنق ــرات ف ح
والحظايــا؛ ألن المفــروض فيهــن أنهــن 
يرفهــن عــن ســادتهن وعــن ضيوفهــم. 
واإلســام:  الجاهليــة  بيــن  )المــرأة 

درويــش  خولــة  الناصــر،  محمــد 
))2 )ص:

وكانــت المــرأة عنــد الفــرس تُنفــى فــي 
فتــرة الطمــث -الحيــض- إلــى مــكان 
بعيــد خــارج المدينــة، وال يجــوز ألحــد 
مخالطتهــا إال الخــدام الذيــن يقدمــون 
لهــا الطعــام، وفضــًا عــن هــذا كلــه 
ــلطة  ــت س ــية تح ــرأة الفارس ــت الم كان
الرجــل المطلقــة، يحــق لــه أن يحكــم 
عليهــا بالمــوت أو ينعــم عليهــا بالحيــاة. 
المقــدم  محمــد  الحجــاب:  )عــودة 

.))50/2(

● المرأة عند اليهود:
إّن اليهــود يُقّدســون المــال ويتمّســُكون 
غيــر  إلــى  تســّربه  ويمنعــون  بــه، 
أســرته )األصــول، والفــروع(؛ لذلــك 
كانــوا يَْحِرُمــون البنــت مــن الميــراث 
إذا كان للميــت ولــد ذكــر، كمــا يمنعــون 
ــراث.  ــن المي ــت م ــة واألخ األم والزوج
فــإذا مــات األب وتــرك ذكــوًرا وإناثًــا 
ــإن  ــور، ف ــن حــّق الذك ــة م ــت الترك كان
ــى  ــا، عل ــون للبنــت حظًّ ــم يُوجــد يجعل ل
ــراد  ــن أف ــن بي ــن رجــل م ــزوج م أن تت
ــى  ــراث إل ــؤول المي ــى ال ي األســرة؛ حت
النفقــة حتــى  أجنبــي. وللبنــات حــّق 
نــادي  )أ.  البلــوغ  ســّن  أو  الــزواج 
الشــرعية  األحــكام  درويــش:  فــرج 
فــي التــوراة. ص 449. ط1. 2004م. 
مركــز ابــن العطــار للتــراث – القاهــرة(.
يقــول بابابتــرة: مــا أســعد مــْن رزقه هللا 
ذكــورا، ومــا أســْو حــظ مــْن لــم يرزقــه 
بغيــر اإلنــاث، نعــم ال يُنكــر لــزوم اإلناث 
كالتجــارة  الذريــة  أن  إال  للتناســل، 
ســواء بســواء، فالجلــد والعطــر كاهمــا 
ــى  ــل إل ــس تمي ــاس، إال أن النف الزم للن
ــره رائحــة  ــة، وتك رائحــة العطــر الذكي
الجلــد  يُقــاس  فهــل  الخبيثــة،  الجلــد 
والمقابــات:  )المقارنــات  بالعطــر؟! 

محمــد صبــري ص 387(.
وقد ورد في العهد القديم مانصه:

وألبحــث  ألعلــم  وقلبــي  أنــا  درُت 
وألطلــب حكمــة وعقــا، وألعرف الشــر 
أنــه جهالــة، والحماقــة أنهــا جنــون، 
فوجــدُت أمــًر مــن المــوت المــرأة: التــي 
ــا  ــراك، ويداه ــا أش ــباك، وقلبه ــي ش ه
)اإلصحــاح  الجامعــة.  ســفر  قيــود 

.)62  25- الفقــرة:  الســابع، 

اليهوديــة صفــة  فــي  الــزواج  ويُعــد 
مملوكــة،  بــه  المــرأة  تُعــد  شــراء، 
تُشــترى مــن أبيهــا، فيكــون زوجهــا 
ســيدها المطلــق، والمــرأة المتزوجــة 
ال  والمجنــون،  والصبــي  كالقاصــر 
ــص  ــع أو الشــراء، وين ــا البي يجــوز له
ــال  ــع م ــى أن جمي ــودي عل ــر اليه الفك
المــرأة ملــك للــزوج، وليــس لهــا ســوى 
مــا فـُـرض لهــا مــن مؤخــر الصــداق فــي 
ــوت  ــد م ــه بع ــب ب ــزواج، تطال ــد ال عق
ــى  ــه، وعل ــاق من ــد الط ــزوج أو عن ال
هــذا فــكل مــا دخلــت بــه مــن مــال، وكل 
ــل، وكل  ــعي أو عم ــن س ــه م ــا تلتقط م
مــا يهــدى إليهــا فــي عرســها، ملــك 
كيــف  فيــه  يتصــرف  للــزوج،  حــال 
منــازع.  وال  معــارض  بــدون  يشــاء 
)مقارنــة األديــان: د/ أحمــد شــلبي ج1 

.)301 ص 
ووصفــت المــرأة فــي ســفر التكويــن 

بمايلــي:
)..قــال آدم: المــرأة التــي جعلتهــا معــي، 

هــي أعطتنــي مــن الشــجرة، فأكلــت.
ولهــذا فــإن المــرأة ملعونــة لتســببها 
فــي إغــواء آدم، وإخراجــه مــن الجنــة(. 
المــرأة فــي جميــع األديــان والعصــور: 

ــد المقصــود ص 43، 42. ــد عب محم

ــو  ــام وه ــل االس ــرأة قب ــال الم ــذا ح ه
قليــل مــن كثيــر تركنــاه اكتفــاء بمــا 

ــر. ُذك
أمــا اإلســام العظيــم فقــد أكــرم المــرأة 
عزهــا  لهــا  وأعــاد  اإلكــرام  حــق 
حقوقهــا  وإليــك  كإنســان،  وعاملهــا 
فــي الشــريعة اإلســامية مــن أوثــق 

المراجــع.

● المرأة في اإلسام: 
كانــت المــرأة فــي الجاهليــة تـُـوأد وهــي 
طفلــةٌ صغيــرة قــال هللا تعالــى: )َوإَِذا 
ــْت(  ــٍب قُتِلَ ــأَيِّ َذْن ــئِلَْت 8 بِ ــْوُءوَدةُ ُس اْلَم

ــر)9(. التكوي
ــاظ  ــر بالحف ــا، وأم فحــرم اإلســام قتله
عليهــا، واإلحســان فــي تربيتهــا. أخــرج 
الشــيخان عن عائشــة - رضي هللا عنها 
ــا  ــَرأةٌ َوَمَعَه ــيَّ اْم ــْت َعلَ ــْت: َدَخلَ -، قَالَ
ابنتــان لََهــا، تَْســأَُل فَلَــْم تَِجــْد ِعْنــِدي 
َشــيئاً َغْيــَر تَْمــَرٍة َواحــَدٍة، فَأْعطَْيتَُهــا 
اْبنَتَْيهــا، ولَــْم  إيَّاَهــا، فَقََســَمْتَها بَْيــَن 
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ــأُكْل ِمْنَهــا، ثُــمَّ قَاَمــْت فََخرَجــْت،  تَ
فََدَخــَل النَّبــيُّ - صلــى هللا عليــه 

فَأْخبَْرتُــهُ  َعلَينَــا،   - وســلم 
فَقـَـاَل: )َ مــِن اْبتُلــَي ِمــْن هِذِه 
فَأْحَســَن  بَِشــيٍء  البَنَــاِت 
ــهُ ِســتراً ِمــَن  ، ُكــنَّ لَ إلَْيِهــنَّ
ــاري ـ  ــح البخ ــاِر( صحي النَّ
حســب ترقيــم فتــح البــاري 

.)136 / 2( -

وكانــت العــرب فــي الجاهليــة 
خزيــاً  األنثــى  إنجــاب  تعتبــر 

ــَر  وعــاراً. قــال هللا تعالــى: )َوإَِذا بُشِّ
أََحُدُهــْم بِاأْلُْنثَــى ظَــلَّ َوْجُهــهُ ُمْســَوّدًا 
ــْوِم  ــَن اْلقَ ــَواَرى ِم ــٌم )58( يَتَ ــَو َكِظي َوُه
ــى  ــِه أَيُْمِســُكهُ َعلَ ــَر بِ ِمــْن ُســوِء َمــا بُشِّ
ــهُ فـِـي التُّــَراِب أاََل َســاَء َمــا  ُهــوٍن أَْم يَُدسُّ

النحــل.  ))59( يَْحُكُمــوَن 
فجــاء اإلســام، واعتبــر إنجــاب األنثــى 
نعمــة، تســتوجب شــكر المنعــم قــال هللا 
ــَماَواِت َواأْلَْرِض  ــُك السَّ ِ ُمْل ــى: )هلِلَّ تعال
يَْخلـُـُق َمــا يََشــاُء يََهــُب لَِمــْن يََشــاُء إِنَاثـًـا 
ُكــوَر )49( أَْو  َويََهــُب لَِمــْن يََشــاُء الذُّ
ُجُهــْم ُذْكَرانًــا َوإِنَاثًــا َويَْجَعــُل َمــْن  يَُزوِّ
ــٌر )50((  ــٌم قَِدي ــهُ َعلِي ــا إِنَّ ــاُء َعقِيًم يََش

الشــورى.
ــي  ــر ف ــن الس ــم ع ــألني أحده ــد س ولق
ــه  ــى الذكــور فــي قول ــاث عل ــم اإلن تقدي
تعالــى: )يََهــُب لَِمــْن يََشــاُء إِنَاثـًـا َويََهــُب 

ــوَر )49((  ُك ــاُء الذُّ ــْن يََش لَِم
فأجبــت: بــأن الســر فــي تقديــم اإلنــاث 
علــى الذكــور، أن األنثــى أكثــر بــراً 
مــن  لوالديهــا  وانتمــاء  واحترامــاً، 

الولــد غالبــا، وهللا أعلــم.
وكانــت المــرأة فــي الجاهليــة محرومــة 
ــل  ــام وجع ــاء اإلس ــراث، فج ــن المي م
وفرضــاً  معلومــاً  نصيبــاً  للمــرأة 

تعالــى: قــال هللا  محــدداً،  مفروضــاً 
ــَداِن  ــَرَك اْلَوالِ ــا تَ ــٌب ِممَّ ــاِل نَِصي َج )لِلرِّ
ــا تـَـَرَك  َواأْلَْقَربـُـوَن َولِلنَِّســاِء نَِصيــٌب ِممَّ
ــهُ أَْو  ــلَّ ِمْن ــا قَ ــوَن ِممَّ ــَداِن َواأْلَْقَربُ اْلَوالِ

ــا( )7( النســاء. ــا َمْفُروًض ــَر نَِصيبً َكثُ
يتــزوج  الجاهليــة،  فــي  الرجــل  كان 
ــده مــن النســاء، دون  ــذي يري ــدد ال الع
أن يعــدل بينهــّن، فجــاء اإلســام، وحدد 
العــدد وحصــره فــي أربعة، مع اشــتراط 
ِخْفتُــْم  العــدل، قــال هللا تعالــى: )َوإِْن 
ــا  ــوا َم ــى فَاْنِكُح ــي اْليَتَاَم ــطُوا فِ أاَلَّ تُْقِس

ــاَب  طَ
لَُكــْم ِمــَن 
فَــإِْن  َوُربَــاَع  َوثُــَاَث  َمْثنَــى  النَِّســاِء 
ــْت  ــا َملََك ــوا فََواِحــَدةً أَْو َم ــْم أاَلَّ تَْعِدلُ ِخْفتُ

أَْيَمانُُكــْم )3( النســاء.
ــات  ــة، إذا م ــي الجاهلي ــرأة ف ــت الم كان
ــل  ــاؤه، مثلهــا مث زوجهــا، ورثهــا أقرب
اإلســام،  فجــاء  تركــه،  متــاع  أي 
وأعطاهــا كرامتهــا البشــرية وجعلهــا 
تعالــى:  هللا  قــال  ثــة،  ُمَورَّ ال  وارثــة 
ــْم أَْن  ــلُّ لَُك ــوا اَل يَِح ــَن آَمنُ ــا الَِّذي ــا أَيَُّه )يَ
تَِرثُــوا النَِّســاَء َكْرًهــا َواَل تَْعُضلُوُهــنَّ 
لِتَْذَهبُــوا بِبَْعــِض َمــا آتَْيتُُموُهــنَّ إاِلَّ أَْن 
َوَعاِشــُروُهنَّ  ُمبَيِّنَــٍة  بِفَاِحَشــٍة  يَأْتِيــَن 
بِاْلَمْعــُروِف فـَـإِْن َكِرْهتُُموُهــنَّ فََعَســى أَْن 
ُ فِيــِه َخْيــًرا  تَْكَرُهــوا َشــْيئًا َويَْجَعــَل هللاَّ

َكثِيــًرا )19(( النســاء.
ـق  يُطلّـِ الجاهليــة،  فــي  الرجــل  وكان 
زوجــه عشــرات المــرات، كلمــا اقتربــت 
عدتهــا علــى االنتهــاء، أرجعهــا، ثــم 
طلقهــا، وهكــذا فنهــى اإلســام عــن 
ذلــك، واعتبــره نــوع مــن أنــواع الظلــم، 
وجعــل للطــاق حــداً محــدوداً، وحصــره 
فــي ثــاث طلقــات، قــال هللا تعالــى: 
بَِمْعــُروٍف  فَإِْمَســاٌك  تَــاِن  َمرَّ ـَاُق  )الطَـّ
ــْم أَْن  ــلُّ لَُك ــاٍن َواَل يَِح ــِريٌح بِإِْحَس أَْو تَْس
ــا آتَْيتُُموُهــنَّ َشــْيئًا إاِلَّ أَْن  تَأُْخــُذوا ِممَّ
ــْم  ــإِْن ِخْفتُ ِ فَ ــُدوَد هللاَّ ــا ُح ــا أاَلَّ يُقِيَم يََخافَ
ــاَح َعلَْيِهَمــا  ــَا ُجنَ ِ فَ أاَلَّ يُقِيَمــا ُحــُدوَد هللاَّ
ِ فَــَا  فِيَمــا اْفتَــَدْت بِــِه تِْلــَك ُحــُدوُد هللاَّ
ــَك  ِ فَأُولَئِ تَْعتَُدوَهــا َوَمــْن يَتََعــدَّ ُحــُدوَد هللاَّ

ُهــُم الظَّالُِمــوَن )229(( البقــرة.
يســيء  الجاهليــة  فــي  الرجــل  كان 
ــوأ  ــة أس ــا معامل ــه، ويعامله ــى زوج إل
مــن معاملــة الــدواب فنهــى اإلســام 

عــن ذلــك، وأمــر باإلحســان إليهــن، 
ــروف. وإكرامهــن، ومعاشــرتهن بالمع

فــي  ومســلم  البخــاري  أخــرج 
هريــرة  أَبــي  عــن  صحيحيهمــا 
قَــاَل  قَــاَل:   ،- عنــه  رضــي هللا   -
عليــه  هللا  صلــى   - هللا  َرُســول 
وســلم: )اْســتَْوُصوا بالنِّســاِء َخْيــراً؛ 
فـَـإِنَّ الَمــْرأَةَ ُخلِقـَـْت ِمــْن ِضلــٍع، َوإنَّ 
ــإْن  ــِع أْعــاهُ، فَ لَ ــا فــي الضِّ ــَوَج َم أْع
َذَهبــَت تُقيُمــهُ َكَســْرتَهُ، َوإْن تََرْكتَــهُ، 
لـَـْم يـَـَزْل أْعــوَج، فَاْســتَوُصوا بالنِّســاِء(. 
الســنن الكبــرى للبيهقــي وفــي ذيلــه 

)295 /  7(  - النقــي  الجوهــر 
َعــْن  ســننه  فــي  الترمــذي  وأخــرج 
َعائَِشــةَ – رضــي هللا عنهــا - قَالَــْت: 
ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم:  ِ َصلَّــى هللاَّ قـَـاَل َرُســوُل هللاَّ
ــْم  ــا َخْيُرُك ــِه، َوأَنَ ــْم أِلَْهلِ ــْم َخْيُرُك )َخْيُرُك
 + شــاكر   - الترمــذي  ســنن  أِلَْهلِــي( 

ألبانــي - )5 / 709(
فــي  األهــل  أن  قديمــاً  أظــن  وكنــت 
الحديــث يُقصــد بهــم األب واألم، ولكــن 
ــُد، أن المقصــود باألهــل:  ــي بع ــن ل تبي
ــة  ــى نعم ــد هلل عل ــي الزوجــة، فالحم ه

ــم. الفه
والحديــث يــدل علــى أن مقيــاس خيريــة 
اإلنســان، تُقــدَّر بمــدى معاملتــه الخيِّــرة 
مــع زوجــه، فكلما كان اإلنســان محســناً 
ــد  ــه عن ــا زادت خيريت مــع زوجــه، كلم

هللا.
كان الرجــل فــي الجاهليــة، يســتولي 
ــر  ــه، وال يُق ــه وزوجت ــى أمــوال ابنت عل
ــة، خاصــة بهــا، فجــاء  لهــا بذمــة مالي
اإلســام، وجعــل للمــرأة ذمــة ماليــة 
ــث ال يجــوز للرجــل،  خاصــة بهــا، بحي
أن يأخــذ قرشــا واحــدا، إال برضاهــا، 
النَِّســاَء  )َوآتُــوا  تعالــى:  هللا  قــال 
ــْن  ــْم َع ــَن لَُك ــإِْن ِطْب ــةً فَ ــنَّ نِْحلَ َصُدقَاتِِه
َشــْيٍء ِمْنــهُ نَْفًســا فَُكلُــوهُ َهنِيئًــا َمِريئًــا( 

النســاء.  )4(
كان العــرب فــي الجاهليــة، يُجبــرون 
ــون  ــزواج، دون أن يك ــى ال ــم عل بناته
اإلســام،  فجــاء  اختيــار،  أي  لهــا 
وأعطــى المــرأة حــق االختيــار فتوافــق 
أخــرج  ترفــض.  أو  الــزواج،  علــى 
مســلم فــي صحيحــه قـَـاَل َذْكــَواُن، َمْولَى 
ــِمْعُت  ــا - َس ــي هللا عنه ــةَ – رض َعائَِش
َعائَِشــةَ – رضــي هللا عنهــا - تَقُــوُل: 
َعلَْيــِه  هللاُ  ـى  َصلَـّ هللاِ  َرُســوَل  َســأَْلُت 
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َوَســلََّم َعــِن اْلَجاِريَــِة يُْنِكُحَهــا أَْهلَُهــا، 
أَتُْســتَأَْمُر أَْم اَل؟ فَقَــاَل لََهــا َرُســوُل هللاِ 
َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم: )نََعْم، تُْســتَأَْمُر(

فَقَالَــْت َعائَِشــةُ– رضــي هللا عنهــا -: 
فَقُْلــُت لـَـهُ: فَإِنََّهــا تَْســتَِحي، فَقـَـاَل َرُســوُل 
ــَك  ــلََّم -:)فََذلِ ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي هللاِ - َصلَّ
إِْذنَُهــا، إَِذا ِهــَي َســَكتَْت( صحيــح مســلم 
ـ مشــكول وموافــق للمطبــوع - )4 / 

)140
كانــت الجاهليــة تحصــر دور المــرأة 
الغريــزة  إشــباع  علــى  الحيــاة،  فــي 
والشــهوة، فجــاء اإلســام وفعَّــل دورها 
فــي مجــاالت الحيــاة، ففّعــل دورهــا فــي 

ــم ... ــم والتعل التعلي
أخــرج أبــو يعلــى فــي مســنده عــن أبــي 
النســاء:  قلــن  قــال:  الخــدري  ســعيد 
يــا رســول هللا غلبنــا عليــك الرجــال، 
فاجعــل لنــا مــن نفســك يومــاً، قــال: 
فوعظهــن  فلقيهــن  قــال:  فوعدهــن، 

وأمرهــن.
التزمــت  مــا  بالعمــل،  لهــا  وســمح 
ــوة  ــن الخل ــد ع ــة، والبع ــتر والعف بالس
ــت  ــد كان ــم، فق ــاط به ــال واالخت بالرج
 – المؤمنيــن  أم  جحــش  بنــت  زينــب 
ــى  ــي صل ــا – زوج النب ــي هللا عنه رض
هللا عليــه وســلم تعمــل، وتتصــدق مــن 

نتــاج عملهــا ...
أخــرج البخــاري ومســلم فــي صحيحهما 
ــَن– رضــي هللا  ــةَ أُمِّ اْلُمْؤِمنِي ــْن َعائَِش َع
ــى  ــوُل هللاِ َصلَّ ــاَل َرُس ــْت: قَ ــا - قَالَ عنه

ــِه َوَســلََّم: هللاُ َعلَْي
)أَْســَرُعُكنَّ لََحاقًــا بِــي أَْطَولُُكــنَّ يَــًدا( 
قَالَــْت: فَُكــنَّ يَتَطَاَوْلــَن أَيَّتُُهــنَّ أَْطــَوُل 
ــُب،  ــا يًَداَزْينَ ــْت أَْطَولَنَ ــْت: فََكانَ ــًدا، قَالَ يَ
َوتََصــدَُّق.  بِيَِدَهــا  تَْعَمــُل  َكانَــْت  أِلَنََّهــا 
وموافــق  مشــكول  ـ  مســلم  صحيــح 

)144  /  7(  - للمطبــوع 
وســمح لهــا بالمشــاركة فــي الجهــاد 
فــي ســبيل هللا، فقــد كانــت عائشــة وأم 
ــا – تســقيان  ــليم – رضــي هللا عنهم ُس
الجرحــى، وتضمــدان الجرحــى، فــي 
معركــة أحــد، وشــاركت أم عمــارة – 
رضــي هللا عنهــا - بالقتــال دفاعــاً عــن 
الرســول صلــى هللا عليــه وســلم فــي 

ــد. أُح
كالرجــل،  الدعــوة  أعبــاء  وتحملــت 
ــت  ــن، وأُوذي ــرأة الهجرتي فهاجــرت الم
ــل آل  كمــا الرجــل بســبب التزامهــا، فقُت

ياســر، وكانــت ســمية بنــت خيــاط – 
رضــي هللا عنهــا – أول شــهيدة فــي 

اإلســام.
ــى  ــول صل ــع الرس ــرأة تباي ــت الم وكان
هللا عليــه وســلم علــى اإلســام كمــا 

الرجــل، إال أنــه ال يصافحهــا ...
إَِذا  النَّبِــيُّ  أَيَُّهــا  تعالى:)يَــا  هللا  قــال 
أَْن  َعلَــى  يُبَايِْعنَــَك  اْلُمْؤِمنَــاُت  َجــاَءَك 
يَْســِرْقَن  َواَل  َشــْيئًا   ِ بِــاهللَّ يُْشــِرْكَن  اَل 
َواَل  أَْواَلَدُهــنَّ  يَْقتُْلــَن  َواَل  يَْزنِيــَن  َواَل 
يَأْتِيــَن بِبُْهتَــاٍن يَْفتَِرينَــهُ بَْيــَن أَْيِديِهــنَّ 
َوأَْرُجلِِهــنَّ َواَل يَْعِصينَــَك فِــي َمْعــُروٍف 
 َ هللاَّ إِنَّ   َ هللاَّ لَُهــنَّ  َواْســتَْغفِْر  فَبَايِْعُهــنَّ 

الممتحنــة.  ))12( َرِحيــٌم  َغفُــوٌر 

● بــل إن المــرأة تفضــل الرجــل فــي 
المجــاالت: بعــض 

ــاف مــن  ــة أضع ــى ثاث ــرُّ األم عل ـــــ فب
ــألب ... ــب ل ــر الواج الب

فــي  ومســلم  البخــاري  أخــرج 
صحيحهمــا َعــْن أَبِــى ُهَرْيــَرةَ قَــاَل َجــاَء 
ِ -صلــى هللا عليــه  َرُجــٌل إِلَــى َرُســوِل هللاَّ
وســلم- فَقَــاَل َمــْن أََحــقُّ النَّــاِس بُِحْســِن 
ــْن  ــمَّ َم ــاَل ثُ ــَك «. قَ ــاَل » أُمُّ ــى قَ َصَحابَتِ
ــاَل  ــْن قَ ــمَّ َم ــاَل ثُ ــَك «. قَ ــمَّ أُمُّ ــاَل » ثُ قَ
ــمَّ  ــاَل » ثُ ــْن قَ ــمَّ َم ــاَل ثُ ــَك «. قَ ــمَّ أُمُّ » ثُ
مشــكول  ـ  مســلم  صحيــح   .» أَبُــوَك 

)2 /  8(  - للمطبــوع  وموافــق 
لتربيــة  جعلــت  الشــريعة  إن  بــل 
البنــات ميــزة وخصوصيــة عــن تربيــة 

الذكــور...
ــْوِف  ــْن َع ــي مســنده َع ــد ف أخــرج أحم
ــاَل  ــاَل: قَ ــه قَ ــي هللا عن ــٍك رض ــِن َمالِ ْب
ِ صلــى هللا عليــه وســلم:)َمْن  َرُســوُل هللاَّ
ُكــنَّ لَــهُ ثَــَاُث بَنَــاٍت، أَْو ثَــَاُث أََخــَواٍت، 
 ، ــنَّ َ فِيِه ــى هللاَّ ــاِن اتَّقَ ــاِن، أَْو أُْختَ أَْو بِْنتَ
ــن،  ــنَّ أَْو يَُمْت ــى يَبِ ، َحتَّ ــنَّ ــَن إِلَْيِه َوأَْحَس
ُكــنَّ لـَـهُ ِحَجابـًـا ِمــْن النَّــاِر( مســند أحمــد 

ــل - )6 / 27( ــن حنب ب
باإلضافة إلى ذلك:

فعقوبتــه  المــرأة  الرجــل  خــان  *إذا 
المــوت. حتــى  الرجــم 

يعــدل  ولــم  ثانيــة  مــرة  تــزوج  *إذا 
بينهمــا حشــر يــوم القيامــة شــقه مائــل 

)كالمجلــوط(
ــم يعطهــا إيــاه  *إذا كتــب لهــا مهــرا ول

فهــو ســارق.
*إذا طلقهــا ال يحــق لــه أن يأخــذ شــيئا 

ممــا أعطــاه لهــا.
*إذا أكل حقهــا فــي الميــراث فقــد تعــدى 
حــدود هللا ومــن يتعــدى حــدود هللا فهــو 

ظالــم نفســه.
ــم وإذا  ــو لئي ــا فه ــا وأهانه *إذا ضربه

ــم. ــو كري ــا فه أكرمه
ــهر  ــة أش ــن أربع ــر م ــا أكث *إذا هجره

ــق. ــق بالتفري ــا الح له
*ال يحــق لــه أن يعاملهــا كأمــه وإن قــال 
ــيصوم  ــي س ــر أم ــي كظه ــت عل ــا أن له
ــم 60  ــة أو يطع ــق رقب 60 يومــا أو يعت

مســكينا.
*إذا كرههــا فليصبــر فعســى أن تكرهوا 

شــيئا ويجعــل هللا فيــه خيــرا كثيرا.
ينســى  ال  أن  فعليــه  طلقهــا  *وإذا 

. فضلهــا
أوالدهــا  يحرمهــا  ال  افترقــا  *وإذا 
وعليــه نفقتهــا ونفقــة أوالدها وســكنهم 

حتــى تتــزوج.
بــه  تصدقــت  إن  فيــه  حــرة  *مالهــا 
فلهــا أجــران وإن منعتــه فــا يحــق لــه 

الســطو عليــه.
*أي إعتــداء عليهــا يعاقــب عليــه بمثــل 

مــا اعتــدى عليهــا.
*وهــو مســؤول عنهــا فــي طعامهــا 
ــن  ومشــربها ومســكنها وملبســها ضم
ــر إســراف وال  ــة مــن غي ــه المالي قدرات

ــر. تبذي
ــه  ــا ل ــف وطاعته ــا تكلي ــه عليه *قوامت

ــي ســبيل هللا. جهــاد ف
*إن أمرهــا بالمعــروف أطاعتــه وإن 
أمرهــا بغيــره فــا طاعــة لمخلــوق فــي 

ــق. ــة الخال معصي
*ثــم بعــد ذلــك إن أرادت فراقــا فلهــا أن 

تــرد عليــه مهــره وتخلعــه.
*وألجلهــا خــاض النبــي حربــا ضــد 

بنــي قينقــاع.
*وللدفــاع عنهــا كان المــوت شــهادة 

ــبيل هللا. ــي س ف
*وألجلهــا حــرك المعتصــم جيشــه الــى 

عموريــة.
القــذف  حــد  هللا  وضــع  *ولســمعتها 

جلــدة. ثمانيــن 
*علمهــا واجــب وعملهــا جائــز ضمــن 

ــط الشــرعية. الحــدود والضواب

ــى  ــاج المــرأة بعــد اإلســام إل فهــل تحت
شــيء؟
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الطائرات المسقطة: 1. مروحية في هلمند



تـلحـظـنـــا هللا  وعيـــوُن  إننــا 
نمضي على الدرب ال  الكفران يصرفنا
وأفـئـــدة أبـــصاراً  إلـــى هللا  نـرنـــو 
ــلبنا ثـــواباً مـــن ســواه  ومــا ــا طـ ومـ
العيـــش مـــن أجلــه - إن كان - بغيتنــا
ــيٍة ــوُر طاغـ ــنَّا ج ــفكَر ِمـ ــيد الـ ــا قـ مـ
ــدالً ــه ب ــقبل ب ــم  نـ ــق ل ــنا الحـ غـرامـ
فــي الخوف واألمن مـــا زاغت مواقفنا
كـواكبَـــه إال   الهـــدى   رآنـــا  فـــما 
جـبـابـــرة إال  العـــدى  رآنـــا  ومــا  
نفوســنا  السلســل الصافي فإن غضبْت
ــْت ــإن هلكـ ــراراً ف ــن أح ــنا  أبيي عـشـ

نمضــي علــى الدرب  واإليمــان  حادينا 
عــن المســـير وال العـــدوان يثنيـنـــا 
راعـيــنـــا  وهللا  غايـتـنـــا  هللا 
ــا  ــه  ديـنـ ــرك ب ــم نشـ ــاً ولـ ــا عقاب خفن
ــا  ــى أمانـيـنـ ــله أحل ــن أجـ ــوت م والم
ــا  ــزَم بطــُش المستـبّديـنـ أو أوهــن الع
المحـبـيـــنا  الدنيــا  ِغـــيَُر  إن غيــرت 
ــا  ــا مـيامـيـنـ ــد كن ــر ق ــر واليس والعس
عـناويـنـــا  إال  النـــدى  رآنـــا  ومـــا 
قـرابـيـنـــا  إال  الفـــدا  رآنـــا  ومـــا 
ــنا  ــى الباغــي براكـيـ للحــق ثــارت علـ
أبـيّــنـــا متنــا  أنـــفُسنا  الحـــّق  فــي 

غـرامـنا الحـق
عصام العطار




